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 ,םידבכנה םיארוקלו דוגיאה ירבחל

 ונלש דוגיאה .היסורוטפרק ידוהי תודלות לע ןושארה םוסרפה תא םכל שיגהל חמש דוגיאה

 ןגראתה דוגיאה .1981 ילויב ץאקנומב תירבעה היסנמגה ידימלת לש םינוידה תרגסמב םקוה

 .1981 ויתסב םיעצמא סויגבו םירבח ןוגראב ליחתהו ילארשיה קוחל םאתהב התומעכ

 תופתתשהבו היסורוטפרק יאצו י םי יאמדקא םירבחמ תבכרומה תימדקא הדעו המקוה דוגיאה תרגסמב

 גרובצק לאנתנ רוספורפו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהמ ראואב הדוהי רוספורפ

 .םתדובעב םירקוחל תעייסמו םירקחמה תא החנמו תמזוי וז הדעו .ןליא-רב תטיסרבינואמ

 :בורקה דיתעל ונלש רקחמה תינכת

 תונמדזהבו) דורוהזוא ידוהי תודלות לע רוניד בד רמ לש ורפסמ קלח ןהש תורבוח יתש (1

 .(דרוהזוא יאצוי תדוגאל תודוהל ונילע תאז

 היסורוטפרק ידוהי תודלות תא ראואב הדוהי רוספורפ לש ותייחנהב רקוח רוניד בד רמ (2

 .1848 - 1945 ןיב םינשה לש הפוקתב

 ץאקנומב תירבעה היסנמגה - היסורוטפרקב ינויצה-ירבעה ךוניחה לע בתוכ הלוס הירא רמ (3

 יאצוי לש הבידנה םתרזעב עיפות וז תרבוח .םיידוסיה םיירבעה רפס-יתבו דורוהזואו

 .תירבה-תוצראב ץאקנומב תירבעה היסנמגה

 .ר.ק.פב יצאנה שובכה תעב םידוהיה תודגנתה תא תרקוח "םשו די״מ ןכריקטור היוויל ר״ד (4

 תודסומב תודיסחה תעונת לע רקחמה תינכות תא םידמול ונא לגיפש הדוהי םע ףותישב (5

 .ר.ק.פב תדה

 ונתורשפאב היהיש םיווקמ ונא ,תיחכונה הנשב םינושארה םירקחמה תשולש תא םסרפל ונתינכתב

 .ר.ק.פ ידוהי תודלות לע רוניד בד רמ לש יללכה רקחמה תא םסרפל



 ב

 תוניינעתהל איבהל ונידיב הלע ,ונתוליעפ לש הרצקה הפוקתה תורמל יכ קופיסב םינייצמ ונא

 תוליעפה .היוארה בלה־תמושתל הכ דע התכז אלש .ר.ק.פ ידוהי תודלותב תירובצו תיעדמ

 תודהיל החצנה תולועפל דסמ הווהת ,ל״וחבו ץראב םינוש תודסומבו םינויכראב תירקחמה

 .התפסנש תודהיה תודלותב הל יוארה םוקמב התוא דימעהלו תאז

 .דוגיאה תולועפ ןוממל םיבאשמה תא סייגל ונתלכיב היולת ונתלועפ תחלצה

 םירקוחל ןהו ונל טישומ אוהש הברה הרזעה לע ראואב הדוהי רוספורפל הדומ דוגיאה תלהנה

 .דוגיאה תדובעל םירסמתמה םירבחלו תובדנתהב םידבועה

 ,בר דובכב

 דוגיאה תלהבה שאר בשוי

 דוד-ןב םהרבא



 ג

 המדקה

 רחא תוקחתהל ןוצרה היה ותכירעל ףחדהו תודחא םיבש לש רקחמ ירפ אוה ונינפלש רוביחה

 לש ולרוג תשרפ התיה הבושח דחוימב .טעמ קר התע דע הכ דע בתכנ הילע ,תודהי לרוג

 סחיב שממ לש הנבהל עיגהל ידכ םלוא .האושה תעב תיטאפראקה היסורבש הז ידוהי טבש

 תאו התחימצ יפוא תא ;וז תודהי לש םישרושה תא תוארל היה חרכהה ןמ ;האושה תפוקתל

 דורוהיזוא-ראווגנוא תליהק איה ;תוליהקה תחאב רחב רבחמה .השדחה תעב םידחוימה הינייפאמ

 תא ,םייחה תוחרוא תא םהיטרפל קודבלו קימעהל היהי רשפאש ידכ תאזו ,היתוביבסו

 רפסמב ןייטצמ רוניד בד לש ורקחמ .תוצובקהו םישנאה תולרוג תאו תוירוטסיהה תורוסמה

 .קרשו לחכ אללו ,םקמועל םירבדה תא קודבל רבחמה לש ותחלצה איה ןהבש תישארהו ,תולעמ

 ,הרשע שמחה האמה יהלשב דוע ותישארש רוביצ לש םיידי תבחר הנומת ונינפב תרייטצמ

 ,חזרמ-יתב ילעבו הכאלמ ילעב לש רוביצכ קר אל ולוכ רוזיאה ייחב הרועמה בושייכ חתפתהש

 תשרתשמו ,ןמזה םע םה ףא םיחמוצ תימוקמ הגהנהו הרות יזכרמ .םיאלקח לש רוביצכ םג אלא

 ,וללה םילדבהה ףא לע ,תידדה תונלבוסו ,אסיג דחמ הליהקה ךותב םיקומע םילדבה לש תרוסמ

 .אסיג ךדיאמ

 לרוגה יוטיבל אב ןאכו ,רוביחה לש זכרמה ןבומכ איה האושה תפוקתב דורוה'זוא לש הלרוג

 תועפות םג שי ,תאז םעו ;םייצאנה םיחצורה ידי לע םידוהיה יבושיי לכל דעונש ףתושמה

 היסורמ תוומל ןושארה שוריגב תברועמ הליהקה ,ןפוד תואצוי וא תיטפרקה היסורל תוידוחי

 תוגולפב םיתרשמ דורוה׳זוא ידוהי ;קסלודופ־ץיינמקל 1941 ץיקב הינבליסנרטו תיטפרקה

 התביבסלו ריעל םיעיגמ וילופמ םיטילפ ;הניארקואב םיפסינ םהמ םיברו תוירגנוהה הדובעה

 לטבל טשפדובב תירגנוה-ללכה הגהנהה לש היתויולדתשהב תברועמ הגהנהה ;םהירופיס תא םירפסמו

 .1944-ב חצרה לומ תויביאנהו תוילשאה תשרב תדכלנ איהו ;1942-ב שוריגה תריזג עור תא

 תיטפרקה היסורב בצמה עקר לע ,הליהקה לש םינורחאה םירופרפה תועובש תא ראתמ רוניד בד

 ףסונ ךבדנ אלא ,הליהקל הבצמ קר וז ןיא .תודגנתהלו החירבל תונויסנה תאו ,הלוכ

 הל היהיש ילבמ תינללוכ תויהל הלוכי הניאש הביתכ ,העקרו האושה לע תירוטסיהה הביתכב
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 םש םידוהיה ישרוי וננה .איהה תעב תוישממה לארשי תוליהק לש ורואיתב ןתיא םיסב

 ונווכתה םיצאנה יכ ,יפיצפסה ונרוקמ אוה המ בושח אלו ,הינווג לכ לע םש תודהיהו

 אלא ,ונל קר אל - םש ונל דבא המ תערל םיבייח ונחנא ,ונחנא ימ תערל ידכ .ונלוכל

 רוניד בר .וילע הנביו ורבע תא רוכזי םא ךשמה תווקת שי ידוהיה םעל .הלוכ תושונאל

 .הבושח המורת ןאכ םרת

 ראואב הדוהי

 האושה רקח רודמ שאר

 וננמז תודהיל ןוכמה

 תירבעה הטיסרבינואה
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 לש דלפ ,(081^5?) יביטרטסינימדא רוזיא םויכ הווהמ םורטאפראק וא תיטאפראקה היסור

 הלובגב (2ג10^1?ג75101 "הניארקוא הקססאפראקאז" םשב תיטייבוסה הניארקוא

 .תוצעומה תירב לט יברעמה

 .םינוש םיטאנגאמו םיכלמ לש םהיתוזוחא וויה ויתומדא .םיבר םילעבל ךייתשה רוזיאה׳רבעב

 הקוריפל דע ,תירגנוה-ורטסואה היכרגומל ךייתשהו תירגנוהה הכלממהמ קלח הוויה רוזיאה

 .הנושארה םלועה תמחלמ ףוסב

 (ס£51<05£0^£א5101 8£?1ו8£110\) ,הנושארה תיקאבולסוכיצה הקילבופירל רוזיאה ףרוצ וז הפוקתב

 הקלח תא סורטאפראק התוויה 1958 רבמבונ דעו 1918 רבמבונמ המויק תונש םירשע ךשמב

 1938 תנשב הניוב ןושארה תוררובה םכסהו ןכנימ םכסה תובקעב .היקבולסוכיצ לש יחרזמה

 תא םינמרגה ושבכ 1944 םראמ שדוחב .היבשה םלועה תמחלמ תונשל הירגנוהל רוזיאה חפוס

 ותוא וחפיס הינשה םלועה תמחלמ לש הפוסב .הבש התוא רבוטקואל דע וב וקיזחהו רוזיאה

 .1945 תנשב םתחנש ,תיטסינומוקה היקבולסוכיצ םע םכסה תובקעב ,םיסורה

 תפוקת ינפלש םינשב .1493 תנשמ תיתכלממ הדועתב עיפומ ,רוזיאב רכזנה ןושארה ידוהיה

 םירשעו האמכ ,םידוהיה רוזיאה יבשות בור .םיבושי תואמ עבראכב םידוהיה ובשי האושה

 .םישודק תומ - םתומ תא םבור ואצמ םש ,ץיבשואל םינמרגה י״ע ושרוג ,שפנ ףלא

 -תוליהקה םעו ,םידוהי םיפלא תרשעכ האושה ינפל ובשי ,רוזיאה תריב ,דורוהזוא תליהקב

 .הזמ לופכ רפסמכ טעמכ הביבסמ תובבה

 הדות בייח ולא תורוש בתוכ .רתוי תבחרב הדובע לש קלח הווהמ ,וז תרבוחב האושה לע קרפה

 הדובעל םתוסייגתהו םתוריסמ בקע קר .תיטפרקה הו&ור יאצו י לש דוגיאה תלהנה ירבחל הבר

 וברו ורומל הדות ומשב בייח וניה רבחמה .רוא תואור ולא תורוש ,דוגיאה לש הברה

 ,םינווגמה תורוקמה תא דבעל ךיא ,ירוטסהה רמוחב קימעהל דציכ ודמילש ,ראואב הדוהי 'פורפ

 ריינה לע תולעהל הסנמה לש תופר םיידי קזחל ,רמוחה תמיאו תעדה תשלוח עגרב ,עדי ףאו

 .םימי םתוא תמיא



 ו

 לש הרופישל רשאב החרימ ומצעמ ךמח אלש ,םוחנ־ךב לאינד ךרועה םג הכרבה לע אובי

 .רוביחה ןושל

 רוניד בד

 .1983 ץרמ - ג״משת ןסינ



 (ראווגנזא) דורוה זוא ידוהי תאוש

 ןברוחה תפוקתל המדקה

 :וז הפוקת רקחב ונינפב תודמועה תויזכרמה תויעבה

 ןוירוטסהה ירבדכ וא ,תענכנו תדחפנ הדע היסורוטפרק ידוהי ויה םנמואה .א

 אלמו תויזה ףוצר ,שידא ןומה" :ןברוחה תפוקתב םיקסועה ,עדמה ישנא יבושחמ

 (1) .״םינמרגה לש הדוקפ לכל תיטמוטוא תייצו עמשנש ,תוילשא

 רשפא ?םינמרגה םע הלועפ ופתישו םידוהיה ינומהב היגיהנמ ודגב םנמואה .ב

 .םירחא תומוקמב םג ךרד התואב וגהנ םידוהי ינומה יכ ,םתקדצהל ,ןבומכ ,ןועטל

 תורוקמה יפל - האב ,וז הבוגת יכ ,המכ יפ רומח ןיינעה היסורוטאפראקב ןאכ ךא

 .םירחא תומוקמב םימייק ויה אל רשא ,םיליגר יתלבה םיאנתה תורמל - םייתורפסה

 תדעוימה הביבסה ; םינמרג תוחפ דוע םהמ ,הלועפה לע וחקיפ םימרדנאיז טעמ קר :ןוגכ

 התיה היסולכואה ףא - ףיסומש ימ שי .החירבל תוליגר יתלב תויונמדזה העיצה תיררההו

 הלא םידחוימ םיאנת ולצינ אל היסורוטפרק ידוהי רא .םידוהי איבחהלו רוזעל הנכומ

 ,שוריגה תונורק ךותל "תומירע״ב םתוא וסחדיש ושרהו תבכרה תונחתל ךסב ודעצ אלא

 ידי-לע םא ,התע דע הבתכנש תירוטסיהה תורפסב תוערואמה וראות רכ .תודגנתה לכ אלל

 ,רגנילטיר .גכ ,םידוהי ידהוא םינוירוטסיה ידי-לע םאו ,םוקמה ישנא תוברל ,םידוהי

 ידוהי לכל תאז םתוגהנתהב אמגוד ושמיש יכ ,היסורוטאפראק ידוהי לע שרופמב בתכש

 (2) .הירגנוה

 ידוהיל עידוה אל שיאש ןוויכ :תאז החנה תורשאמכ ןשרפל רשפאש תויודע המכ ונידיב

 הצעומה ר״וי :תפלאמ אמגוד .ודגנתה אלו תויביסאפב וגהנ ,םהל הפצמ המ היסורוטפרק

 - המחלמה ירחא ,ץיוושואמ רזחשכ ׳ץניל השעמ וב תושעל וצר ,דורוהיזואב תידוהיה

 .ותושרב היהש אלמה עדימה תא רסמ אלש םושמ "ץעה לע ןמהכ ותולתל"
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 יתגהנ ,יל עיגמ שנועה .ושע ,יב תושעל וטילחתש לכ" :רמא ומצע ולסאל סוילוי ר״ד

 (3) ״...רומג שפיטכ

 .םייטייבוסה תונוטלשה ידיל ורסומל אלו וב עוגפל אל םילוצינה תא ענכיש ךייטש ד״וע

 ץיוושואל עיגהשכ ,המחלמה רחא קרוי-וינב רפיס ,רחא הצעומ רבח לש ונב - ,שומלאה

 וטיגהמ ץורפל עיצהש ימ םע םיכסה אלו חכוותהש לע טרחתהלו רעטצהלמ קספ אל ויבא

 (4) .ונבל באה רמא ,״ינא אלו קדצ אוה״ :חוכב

 האלימ אלש ךכב תוגיהנמה תא םויה דע םימישאמה ראווגנוא ילוצינ ןיב םג שיש אלפייה

 הלשכנו ,היקאבולסמו וילופמ םיטילפה ינושאר ועיגהשכ ,הליחתכלמ יוארכ התבוח תא

 (5) .1944-ב לילכ

 םירבד לע רפסל םינכומ ויה אלש םידע ויה .ידוהיה םגתיפה רמוא "םישודק תומ ירחא"

 ,ןכתיו - וססיה םירחאה .םריע ינב תונברקה לש בוטה םמשבו םרכזב םיעגופכ םהל וארנש

 ,ךויסנ תעשב וניתובא וגהנ דציכ םיאבה תורודה ועדי ןעמל הלוכ תמאה תא רמול שיש

 ינפמ קר השעמ לכ שדקל ךירצ םנמואה .םימוד םירקמב גוהנל ויא דציכ דיתעל חקל ודמלי

 ? תמ והשימש

 ,התע דע וספדנש יפכ ,רוזיאה ידוהי לע ,םינוירוטסיהה ירבד םג וליא יכ ,ונל הארנ

 םילגוסמ ונאש הדימב ,היטרפ לכ לע ,הלוכ תמאה תא תולגל םיבייח ונייה ,םינוכנ ויה

 ולו המע תויחל ךרד אוצמל םיבייח ונייה ,תמאה יוליגבש הגותה לכ םע .הילא עיגהל

 .תוומכ הרמ יהת

 ידכ,םורוטאפראק ידוהי לע םינוירוטסיהה ירבד םינוכנ םאה ,ררבל ונילע ןכ ינפל ךא

 ידוהי ולעפו ויח םהב תואיצמה יאנת ויה המ :קודבל ונילע וז הלאש לע תונעל תוסנל

 וארנ דציכ .תוערואמה לע םידוהיה ינומה וביגה דציכו :944 תנשב שחרתה המ ,םוקמה

 תקזחב וננהשכ- ,םויה וניניעב אל ,זא םידוהיה יניעב ,הבוגתה תויורשפא ,תוערואמה

 .השעמ רחאל םימכח

 ? הדגנ תומשאהל דוסי שי םאהו תידוהיה תוגיהנמה תבוגת התיה המ
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 לש םבור בור : המויאה תיפוסה האצותהמ םלעתהל םילוכי ונניאו םיאשר ונא ןיא

 תונוטלשה לש תבהלנה םתרזעב םינמרגה ידי-לע וחצרנו ושרוג היסורוטפרק ידוהי

 תוניוע רות ,תירגנוהה היסולכואה ןמ קלח לש הלועפ ףותישב ,םיירגנוהה־־םיצאנה

 לש ופוסב ולשכנ חצרהו שוריגה תא עונמל םידוהיה תונויסנ לכ .הבור לש תויביסאפו

 הדבועה םצע םלוא .תידוהיה היסולכואה לש עירכמה הבור תא ליצהל וחילצה אלו רבד

 שיא וא ןוירוטסה םושל אלו ונל הריתמ הניא ,וחצרנ םבור היסורוטפרק ידוהיש הרמח

 תורוקמ תא קודבלמ םירוטפ ונא ךיא ,ןכ ומכ .תונברוקה לע המשאה תא ליטהל ,עדמ

 .ונתעדל תורהמנה ,םהיתונקסמל ועיגה םהיפלו םינוירוטסהה ונב םהילע רשא עדימה

 םירפס ומסרופ רבכש ןוויכ ,טעמ קוסענ ובש ,ומצע חצרה רואית ינפל השעית וז הקידב

 .חצרה ישעמ תא םיחצורה ועציב דציכ טורטורפב םיראתמה ,קדקודמ רקחמ ירפ םרכ יבע

 םחומ לעפ יגולונכטה ןורתפה תא ואצמש העשמ .הבר תוירוקמ ןאכ וליג אל םינמרגה

 .ןופצמ תופיקנו םיישונא םיירסומ םיסוסיה ידי-לע דרטוה אלו דחא ןוויכב םיעשופה לש

 רתוונ אל יאדווב .רבד לש ופוסב לשכנ םא םג הלצהל־ןויסנ םושמ םלעתנ אל תאז תמועל

 ,רמול םדא לכ בייח" היפל תידוהיה הסיפתל םינמאנ היהנ תאזב .חילצה םא ורואית לע

 םדא" :םלועה תאירב תילכת-סדאה^ל״זח יפל .(ה״מ ד״פ ןירדהנס) "םלועה ארבנ יליבשב

 תחא שפנ תלצהו (א״ע ומ א״ונ ןתנ יברד תובא) "ולוכ תישארב השעמ דגנכ לוקש ,דחא

 םעפ-יא דקפש רתויב לודגה ןוסאה רחאל ,ךכב םיבייח וננהש יאדו .םלוע לש ותלצה איה

 .םילוצינה םה םיטעמ הכו ,ךכ לכ םיבר ונתיאמ וב וחקלנש ,לארשי םע תא

 אוה יוארה ןמ יכ הארנש דע ,ןמאיי אלש םיאלפ השעמ ונינפל הלעמ דחא לכ לש ורופיס

 .דחוימ רפסב בתכייש

 לגוסמ אוה ןיא .ןיטולחל יביטקייבוא תויהל רמייתמ ולא תורוש בתוכ ןיא - ףוסבל

 ריתסהל ותודעב הסנמ חצורהש איה ונתחנה .הדימ־תמא התואב ונברקלו חצורל םחייתהל

 .ריתסהל המ ול שיו ,םירבד
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 תא קודבל ןת נש סדא-ינב ויה םיעשופה ,ןטש השעמ אלו ,ןאכ היה םימשמ שנוע אל

 ,יבשה דצה ךמ .שונא-רוצי עיגהל לגוסמ תולפש וזיאל וחיכוה םהישעמו,םהיעינמ

 תורמל,םלצב ארבנש םדאה םמורתהל לוכי םיהבג וליאל תונברוקה לש םבור בור וחיכוה

 .תוישונאה ויתושלוח

 :944 תנש תליחת דעו 1943 תנש

 ידוהי לש םתחיצרו םשוריגל דע הנש התוא תוערואמ לע תורפסב םיעיפומה םיטרפה

 םידוהיה לש תיזכרמה הצעומה תיינפל ףרוצש^ובשחו־ןידמ ללכ־ךרדב םיחוקל היסורוטפרק

 (6) .ןלהל קוסענ ובש ,שוראי .א םינפה רש לא טשפדובב

 .םיפסונ םיטרפ ונל ועדונ גרבנרינ יטפשמ תארקל ונכוהש תוינמרגה תודועתה םוסריפ רחאל

 ונא ,םילוצינה תויודעו- ,םייתניב ומסרופש תוירגנוה תודועת יפל ןכו הז דוסי לע

 תוערואמ ויבהל ונילע השקי ,תוערואמה ךלהמ תא טוריפ רתיב רזחשל תעכ תוסנל םילוכי

 ידוהי בצמ תאו הריוואה תא ראתנש ילב ,םהילע ידוהיה רוביצה לש ותבוגתו ותעתפה הלא

 ,1944 לש םינושארה םישדוחב היסורוטפרק

 םתלואגל ומעו ,המחלמה לש בורקה הפוסל הווקתה תא וריבגה 1944 תנש תליחתו 1943 תנש

 הרומתלו הלואגל תותואה ,1938 תגש זאמ םיארונה םהיתולבסמ היסורוסאפראק ידוהי לש

 ;םיבורמ ויה

 השילפל תירבה״תולעב תונכה לע תועומשו חרזמה תיזחב םינמרגה לש תוקסופ-יתלב תולפמ

 1 ברעמב

 ;המחלמהמ הילטיא תאיצי

 הלקה ;הירגנוה ידוהי תא שרגל םינמרגה תושירדל יאלאקו ישרות לש םבוריס לע תועומש

 ;םירגנוהה דצמ תופידרב תמייוסמ

 ;רוזיאב םתטילקו תונכשה תוצראהמ םיטילפ תסינכמ ןיע תמלעה

 ;היסורוטפרקל ןהיחילש לש םאוב ;תוינויצה תועונתה תוליעפ שודיח

 ;לארשי־ץראל הילעל תוישממ תויורשפאו תווקת
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 .תידדהה הרזעה תבחרהו תימינפה תידוהיה תונגראתהה בקע ילכלכה בנזמה רופיש

 ."םאה ץרא״ב םירגנוהה םעו תימוקמה היסולכואה םע םיסחיה רופיס

 תורזגהש ובשח םדוק .םהירוחאמ רבכ איה רתויב הלודגה הערהש םוקמה ידוהיל המדנ

 וראשנו 1939-1938 תונשמ םתסנרפ תא ןהב ודביא םיפלא ;רתויב תושקה ןה תוילכלכה

 ךכ לע ורבגתה ,הכאלמה תיב וא תונחה תקזחהל ןוישר םהמ ללשגשכ ,היחמ יעצמא אלל

 "םינמוארסש״ה תרזעב

 ילעופ לש תוגולפל ,התסנרפב רזעש רגובה ןבה וא ,החפשמה-שאר חקלנ תורחא תוחפשממ

 הליהקה תלועפ הנגראתהו הכלה ןמזה ךשמהב ךא .סנרפמ אלל הראשנ החפשמהו היפכ

 ; היגוסל תידדה הרזע ידי־לע ,ולא תויעבל ,תויקלח ולו תובושח ואצמנו ,תידוהיה

 :םיכרצנל תוניזמ תוחורא ושיגהו ,םתקופת תא ושלישו וליפכה םייממעה םיחבשמה

 םקחוד תא וריתסהש הלאכ ויה םהיניבו לבוקמל רבעמ הברה לדג הלא לש םרפסמש ןוויכ

 תוליהקה ינקסעמ םיליעפ םעפ ידמ ונגראתה - םיברב םבצמ עדווי אלש דבלבו םנובערו

 ,רתסב-ןתמו םידסח-תולימג םשל םיפסכ ףוסיאל

 חרואב םא םישילפ יפלא דימת ואצמנ לבחב .םיכרצה לכ תא ,ןבומכ ,הקפיס אל וז הרזע

 תודועת גישהל תויורשפאהו רתתסהל רתוי לק היה םש הריבה סספדובל ורבעיש דע) יערא

 ועיגהש - םיקוחר םיבורק םג - החפשמ יבורק עבק-יבשותכ םאו (רתוי תובורמ הדובעו

 ןוזמב םתיא וקלחתה םיחראמה .םינשמ םוקמב ובשיש הלאכ םהיניב .היקאבולסמו ןילופמ

 .הבצקהב ןתינש

 ,הז אשחב םירגנוהה תונושלשה ידי״לע ספתנש ימ .תיבב סילפ תקזחהב הנכסה הבר םנמא

 ,סישילפה םע דחי ןילופל ושרוג םירצענהש םירקימ ויה .הנועמו הכומ ,ומצעב רצענ

 רנוק ןומרא יפתרמב םימויא הכ םיאנתב וקזחוהו השק הכ םישנא וכוה םירחא םירקמב

 לשו ,רוזיאב םירזה םידוהיה דגנ הדיחיה לש הבשומ םוקמ ׳ץאקנומב ( 8:0ו1מ8מ )

 .םיכנ םהמ ורזחש דע ,(םירזב לופישל הדיחיה
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 ריעב ובבותסה םיסלב ,םידמ אלבו םידמב רוטיס תודיחי ידי-לע דוצמ ךרענ םעפ ידמ

 רתתסמ ,היקבולסב!!׳ ינאיצסיפמ ,לסמל ץיבוביל רספ) ,םירתתסמ םיטילפ תולגל וסינו

 תורמל,הבלסיסרבב הספתנ ותוחא!!׳ רחא עיגה םסל .םייתנז!׳ רבב ץיבוקלפ תחפסמ לצא

 הליחת .ראווגנואב החפסמה ינבל לודגה ויחאו אוה ורבעוה זא .םיפיוזמה היתורייג

 ,רהמ םידמול 17 ליגב םלוא תירגנוהה הפסה תעידי יא ,םתרתסהב םייסקה רתיל ופסונ

 הנזאהמ התוא דמלס ןוויכ םיימוקמהמ רתוי בוט הפסה תא רבדמ רבכ אוה םייתנס רחאו

 רז אטבמ סוסב ןיחבמ וניא ,םויה תא הלבמ אוה וב ןגב וספתס סלב .האירקו וידרל

 (7) ,תופיוזמה ויתודועת תורמל ותוא ררחסמו ורובידב

 ץיבוקלפ תחפסמ .םיסלבהו םירטוסה םיתבה לע םיטסופסכ הלילב איה תירקיעה הנכסה

 .דרסמב םינבה ינס תא םינילמ הלילב ,ןורתפ הזל האצמ

 עזעזמ הרקמ לע ,םתיבל טילפ סינכהל םינכומ ויה אלו ולהבנ םיסנאס ,םירקמ סג ויה

 ירפכה סובלה בטימב .רסובל ,יכבב תררממה הריעצ "הצקיס״ב סגפס םוקמה סיא רפסמ הז;

 היקאבולסמ החרבס הידוהי איה הרענהס ררבתמ .׳,היוג" ינהכ וארנ אל הינפ ךא ,יתרוסמה

 ^8,.ותיבל..,הסינכמ אוהו הלבקל ובריס היבורק ךא

 ינב קר אלו טלקמה-יסקבמ תוריתסמ תוחפסמס אוה לבוקמה .רידנ הרקמ אלא הז ןיא

 ,תוגוז רא םידיחי ורתסוה םיתב 80־70״ב ראווגגואמ םילוצינה תכרעה יפל .סממ החפסמ

 ,ןמדלאו ץרעה לצא םג ךכ .יתחפסמ תיבב ראווגנואב תוספנ 5 לס המלס החפסמ ומי יקס סי

 ורתתסה ,קיודמב םיסנא המכ רכזיהל הלכי אל ,המע החיסב ץראו וס הקנלב ,יאנימ בוחרב
^ (9) 

 םאיבהב םעפ אל םיטילפה ורזע תוינע תוחפסמל .20״ל ברקתה םרפסמס ,הרכז לבא םתיבב

 ךתא וספיחס םיסנא תוצובק ויה .םלבקל יאנת הז היה אל ךא ,ףסכ וא םיסיסכת סמע

 הפתתסה ךכ לע ףסונב ,(10) ׳יאבה םלועיי םמצעל חיטבהל ידכ וז הווצמ םויקל תורספא

 ,סייצרא׳־ללכ םידממב הרזע סג הנתינו ,םיטילפה תקזחה תואצוהב הליהקה

 ךהוי תנגרואמ רבכ התיה וז הנסבס ,(0זמ238. ) היזמואמ לודגה וקלחב אב ביצקתה

 .סיינס תנתונ חיזמוא ,תפהוא הליהקהס וגנאפ לכ לעס רדסהה רסמנ .םיבר םיפסכ הפסאו

 זכרמב ויליעפ ואצמנ ןאכ ,םיפסכ ףוסיאב רקיעב ליעפ הז דסומ היה אפוג הירגנוהב

 וז הנסב רסא ,תודועתו תוריינ רודיסבו יטפסמ ץועייב קסעס ףגא וב היהו םיעוריאה

 .תוילאגל ןקלחב ויה ןיידע
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 לע חוקיפל תומרה ־ .0 .*.ח?ה .דרגנילטסב םינמרגה תלפמ רחאל הנמ הז היה

 אוה ןוחצנהיכ המדנמכ ,1941 תנמב תאז התמעמ יפכ ,ךב-לב הקיעה אל רבכ ,םירזה

 .התירב־תולעבלו תיצאנה הינמרגל

 םינמ ןאכ תולגל עתפוה היסורוטפרקל עיגהו היקאבולסמ וא ןילופמ חרבמ ידוהי לכ

 םתומרב תויונח ,תוצעומה-תירבו אטיל ,ןילופ ידוהי למ יתטימה חצרה תלחתה רחאל

 םהב תסנכ־יתבו ,תורמכ לע זירכמה טלמ םע ,(ירא ןמוארטמ למ וממ תחת םנמא) םידוהי למ

 להק ,םיידוהי רפס־יתב , םינגרואמ םיידוהי םייח .הליפתל יולגב םיסנכתמ םידוהי

 ,(11) עונלוק יטרסב םיפוצה םידוהי ־ וליפאו ויתודעו לכ לע לעופה

 ־ ינמרגה אבצה תא ןיירקה חבממ וב ןכ ינפל רפסמ תועובט ןכוהט ןמוי גצוה טרסה ינפל

 רוציק םטלו ,תויטקאט תוביס לטב תיזחב תורזיג ונופ ,ןעט ,םנמא .ליח לא ליחמ ולוהה

 ,טכמרווה גוסי אל ןהמ םימוליצב תוארנה ולאו ולא םירע דיל םקמתמ אבצה ךא ,םיווקה

 ,עובמ רחא עובט ךא .םזיבטלוב־וסור־ואידויה תא לילכ טטומתמ דגנה־תפקתהב ליחתי אלא

 וא תורטעב םיאצמנה תומוקממ םינמרגה תוגיסנ וידרה ירודיט וחוויד םינמויל ליבקמב

 .ןמויב וארנט הלא ירוחאמ מ״ק תואמ

 ;י״טר לט וטורפכ ,אוה וכויח ־ ירגנוהה .ךכ לע ךייחל ולגרתה םידוהי אלו םידוהי

 םיחצנמ "וללה םידוהיה״ט ירמגל רורב .ןידודיח וידודיח הטענ ווטב ־ "ורתי דחיו״ל

 .םידוהיה תטילטב ,עודיכ ,ןהמ ברעמה־תומצעמ תטילפ לע םירבדמ םייתניבו םיכלוהו

 הבט ,היסורוטפרקב החרפ לוכי־לכ ,לוכיבכ ,אוה ידוהיהט ,תילאנויצר־יתלבה הנומאה

 םנמא ידוהיה לט וחוכ .הרטע־טולטה האמה חסונב םד תלילע טפטמ 1929-ב דוע םייקתה

 ןיע םוצעל בטומ ןוחטב םמלו ,ונממ רהזיהל יאדכ ךכ לטב אקווד ךא ,ןטקהמ ול אב

 ,דואמ םימלתטמ םידוהיה םע םירטקהט דוע המו .ןאכל םימרוזה םיטילפה ןמ םלץתהלו

 וא ,לעפמב וא תונחב אצמנ אוה םא ןיב ,דבלב ומק תא ןתונ ־ "ןמוארטטה" אמגודל

 ןוגה קלח לבקמ אוה טדוח לכ ףוסב .דבוע וניא וא דבוע אוה םא ויב ,םמ אצמנ וניא

 םותחל קר וילעקכ תונחה וא לעפמה יבג לע ססונתמ ומק תא תוארל הנהנ אוה *תוסנכההמ

 ,לוכיבכ "וריכמ" אוהמ ,ולצא "דבוע״ה ידוהיה לט ותרוכקמ לע
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 תורשפא לע ,םיעיבצמ םינמיס הברהו ־ ,ןאכל ועיגיו וחצני םיסורה , הלילח םאו

 זא לכוי ירה - םמע דחי םימחול םי:קירמאה םגו םיתפרצה ,םילגנאה זאמ דחוימב וז

 .םידוהיל רזעש ,חיכוהל

 םיסילשהש םידוהי־אלה תא וענכיש ,תינמרגו תירגנוה ,תימשיסנא הלומעת תונש 12-10

 םיינמרג םיטרס ואר םג תונורחאה םינשב .םידוהיה םה ,ןוטגנישוובו ןודנולב ,הבקסומב

 ליכשמ םדא ?לשמל ,דלישטור לע עדוי וניא ימ .םיקייודמ תומש ףוריצב ,ךכ ל> ודיעהש

 תוחכוהל קוקז וניא םוקמה-שיא .השילב-רוה ידוהיה - יטירבה המחלמה רש תא םג רכוז

 "םינודוהי״ה ורדתסה ךיא .ופאל תחתמ השענה תא ויניע ומב האור אוה ,ולא ןיעמ תוקחורמ

 .םיכיצה םע וללה

 ,ולעפמב קיזחהל ךישממו ,םירגנוהה ןוטלש תחת םג ראווגנוא תליזךק שאר ראשנ ,ןרטש לאפר

 תעשב םאנו יקבולסוכיצה אבצל תובדנתהה תורהצה לע םתחש שיא ותוא .ריעה ירישעמ דחאכ

 רייד ריעה שאר ןיב הרקש הממ םלעתהל לוכי וניא ,ושארב ויניעש ימ .קירסאמל לספה יולג

 ראתימה תינכת תא תונשל הצר יאגאמ ,רדנלסוא ןוטראמ ידוהיה ןיבל > יאגאמ

 ותואב האצמנש ,רדגלסוא תלהנהבש הנחטב עגפ הז לבא ,שדח תוינק זכרמ םיקהלו וריעב

 םדוק שרד רדנלסוא ,הסירה וצ איצות ותוכמס ףקותב ריעה שאר .חוכיו חתפתה .שרגמ

 ־ ובורקל טשפדובל עסנ ודנלסוא .בריס יאגאמ .ריעה תולובגב תרחא הנחט ול תונבל

 ׳א ונפ טשפדובב ולש רשקה ישנא .לעפמב קלח ול היהש ירגנוה־ולגנאה קנבב ורכמ

 ריעה שאר לא תיתלשממ הארוה העיגה טשפדובמ .םינפהו הלכלכה ידרשמל ,יגאיצמוט

 לש אלמ םולשת ךות ,ותמכסהב אלא ידוהיה רדנלסוא לש ותנחטב עוגנל ןיא " יראיךמה

 .ידוהיה עבקיש יפכ םייוציפ

 .הירגנוהל חרב ,םללגב לבס ,םיכיצה דגנ םחל .אליעל ירגנוה טוירטפ היה יאגאמ רייד

 שארל הנמתנ ירגנוהה אבצה םע רזחשכ ,הברה ול תבייח תיראידמה תדלומהש םדא רוציקב

 ־ רזה ראשנ אוה .הירגנוהל ומש תא הניש אל וליפא ידוהיה ןוטראמ .זוחמה תריבב ריעה

 רמוא "לודגה ךיחאל רוסמ" .יאגאמ ר״ד תא חצינש הז אוהו רדנלסוא - ״ץוחה שיא"

 לע שגפנ דוע לבא ,לודגה יסוא תבוטל נ;0-ב רמגנ הז םעפה" רדנלסוא ףסויל יאגאמ

 ,(םינייטצמ לגרודכ ינקחש ויה םהינש) (12) ״שרגמה
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 -זכרמ המוקמב םיקהל ידכ ,ולש חמקה-תנחט תא םירחהל חילצמ וניא ריעה-שאר ךא

 .שדח תוינק

 ידרשממ תירגנוהה הפשה האצוה 1930-בש ךכב םימשאה דחא אוה ,הז רדנלסוא ךוטרמ

 ילעבכ זא ומשרנ ותחפשמ לכ ומכ ,אוה .בוחרב םיטלשהמ הקחמנו היריעהו הלשממה

 20%-ל תחתמ לא ודרי תירגנוה תוימואל ילעבש ךכל ומרגש םה .תידוהי תוימואל

 זא ואר ריעה יבשות .ריעב תירגנוהה ןושלה תויוכז תא חיטבהל ידכ ,םישרדנה

 םירגנוהה תומשה םע בוחרה יטלש תא דירוה ומצעבו יניירס אלאב אצי ךיא לילעב

 יבר בוחרייו "לצרה רודואית בוחר" תומשה םע םיטלשה תא ריקל םירמסמב קזיחו

 "התליפנ" לע הבחרהב זא בתכ טשפדובב "1״18 <?78 זי 38 *י ןותיעה ךרוע ."יולה הדוהי

 ,תירגנוהה הירוטסהב הנושארה ריעה לע םג וטלתשה רשא םידוהיה ידיל ראווגנוא לש

 דאפרא ונב חשמנ םשו שומלא ןושארה גיהנמה ,םינושארה ןוחצנה תונברוק בירקה הב

 עודי תעכ "?םהלש םיכוכה תליפאב המש םיממוז םה דוע המ עדוי ימ" .ןושארה ךלמל

 םתמיזמ יהוז - טלתשהלו ךישמהל :לכל

 םידוהיה יפלכ םינשה ךשמב וחפתו וכלהש ,האנשהו האנקה ,םידחפה ,לוכטיתה לכ

 רשפאש הלגתהו 44־ב וסנכנ םינמרגהשכ .ךכ-לכ ארונ וניא "דשה״ש הלגתנשכ וצרפתה

 דגנ םתלועפ תוטישלו םינמרגל הבר הצרעה זא הטשפתה המ ןמזל .ידוהיב תוכהל

 -יאש תירגנוהה היסולכואב הנומא הררש ושכע רבודי ןהב ,םינשב םלוא .םידוהיה

 הרוקש המ לע םירופיסה לכ .םידוהיה לש וללה "םייגטש״ה תוחוכה לע רבגתהל רשפא

 והימ קפס שיה .םיציפמ םמצע םידוהיהש תוישעמ ירופיס אלא םניא ,ןילופב םהל

 ךבתסהל םינכומ ויה םיאקירמאהו םילגנאה וליפאש איה הדבוע ? םלועב טילשה

 םלוא ,תוניצרב ןווכתה ילוא . 1939-ב קרס ימויאב םייא רלטיה .םללגב המחלמב

 תירגנוהב םג הרדוש הרהזאהו ,םירגנוהה תאו םינמרגה תא ריהזה ירה ומצעב טלווזור

 םירגנוהה םיריעצה תא .םדמ הבוקע המחלמ תללותשמ םלועב .1942 תנשב זי0.יב.יבב

 ,םיתפרצ .תיזחב לפנש ריעצ לע העדוה המחלמה דרשממ תלבקתמ םעפ ידמ.אבצל וסייג

 ועגית לא :דבלב תחא הגאד שי טלווזורל לבא ,ברקה תודשב םיגרהנ םיאקירמאו םילגנא

 אוצמל שי םידוהיה לע רבגתהל רשפא יא םא :איה בשוח םדא לכ לש ותנקסמ !םידוהיב

 .םתיא תויחל ךרד
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 -תיבל תכלל ךישממ ,האווסה םשל ,באה .םיססיבומוקה יגיהנמ םג םה םידוהיה

 תא גיהנהל חלוש אוה ונב תא ךא ,תוישעמ "יוג״ל רפסל לכויש ידכ תסנכה

 עגרב וטלשי יאדו ןמטור ןוגכ ,ריעה יריקי ינב הלא .תיטסינומוקה הגלפמה

 (13) .םיסורה לש םתסינכ

 ידוהיה יומיד תא רתוי דוע תוקזחמ ,םידוהיל תונוטלשה םחי לע חטשב תודבועה

 ואיצויש זא ורמא םיכ״צה - לודג שער ומיקה 30-ה תובשב רבכ .העיגפ לכמ ןסוחמה

 לע םתוא ולעה רבכש הדבוע .ןילופל םתוא וריזחיו ןאכמ םינלופה םידוהיה תא

 תואלמ תובכר ואיצוה ,תומלוע ושיערה ,םירגנוהה ואב ךכ-רחא .(14) יפאצב תולגע

 תוצובק וליבוה םמצעבש ,םידוהי-אל תולגע ילעב םנשי .1941-ב היצילגל םידוהי

 .טאל-טאל םירזוח םידוהיהש ,רבתסמ הנהו .תבכרה תנחתב ופסאנש תומלש

 םיטילפ םידוהי םג אלא ,םירחאו ץיבוביל ,ןמפיל ומכ ואצוהש ריעה ישנא קר אל

 .םמצעב הירגנוה תכלממ לש םיניצקה תרזעב .םיפסונ

 אלו םידוהי - םיברועמ םניא ויריידש ריעב בוחר טעמכ ןיאש ןוויכ תודוס ןיא

 ןאכל חרבוהש זלבמ יברל הכרעב םינפ תלבק וזיא םינכשה ואר אל םאה .םידוהי

 .ילג שירב השעב לכהו ? םירגנוה םיניצק ידי-לע

 ועיגה ריעל .הצחמל-ילגיל חרואב התוליעפ תא תינויצה העונתה השדיח 1943 ףוסמ

 דע ךשמנ הז לכ .םינושה םיפינסה תוליעפ תא תושרחמה תונושה תועונתה יחילש

 לש תידוהיה היסגמגב םירומה דחא לש וטע ירפ רמאמב (15) .םינמרגה תסינכל

 יאטאפ ףסוי ר״ד לש ובועובש "הווהו רבע״ב עיפוהש ,ובאס ץנרפ ר״ד ,ראווגבוא

 היסגמגב םירומה דחא ריבסה ,1943 רבמצדל ןורחאה עובשב ,טספדובב עיפוהש

 תרכהל איבהל קר התיה אל היסנמגה תרטמ יכ טשפדובב ויארוקל ראווגנואב תירבעה

 תוניחב רחא ולכויש ,ךכל םג אלא התבהאלו םידימלתה ידי-לע תירבעה תוברתה

 השעג רבדהש יפכ ,תירגנוהה וא תירבעה הפשב םנוצרכ םידומילב ךישמהל תורגבה

 ךטיסרביגואב םידומיל ךשמהל םהידימלת תא תורישכמה ,הירגנוהבש תורזה תויסבמגב

 .ורחב הבש הפשב
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 םורמוגה ללגב .א :םימעט ינש לשב ובאס ר״ד ןעוט .וז הטישב רוחבל היה חרכה

 .תואטיסרבינואה ירעש תא םיבר םידוהי םיריעצ ינפב רגוסה םוזואלק

 תוימשיטנא תמייק 5%-ל העיגמ תידוהיה היםולכואה וב םוקמ לכבש הדבועה ללגב .ב

 ידוהימ 2/3 אוהו ,דחא קר תויחל לוכי הירגנוהב םידוהיה תיעבל אירב וורתפ*׳

 ."םיבלש־םיבלש ,תויתגרדהב תאזו םמצעב ורחבי וב םוקמל םנוצרמ ורגהי הירגנוה

 - ־ןטק הכ םידוהיה רפסמ םהבש תומוקמבו 2%-ל תוחפל םידוהיה זוחא דרי י ךכ

 ירוטסיהה רקחמה יאצממ יפל תוימשיטנאב ללכ םילקתנ ונניא - רבחמה •ןעוט

 לש ותרטמ ןמז ותואבו תירבעה ידומיל לע ח״וד םג שמשמ רמאמה .יטסיטאטסהו

 םא :"תירוקמ״ה הירגנוה ידוהי ידי-לע רפטה-תיבב הכימתה תא ריבגהל רמאמה

 םירקמה ינשב ,רגהל ונוצרב םאו ןאכ תויחל ךישמהל ידוהיה דימלתה ןוצרב

 ךשמהל םהידימלת תא םירישכמה ,הלאכ רפס-יתב ומייקתיש אוה ולש סרטניאה

 םג" ,ףיסומ אוהו ;"תירבע וא תירגנוה - ורחבי הב ןושלבו תוברתב םהידומיל

 ךכ ,רתוי קזח הירגנוהב ראשיהל ידוהיה ןוצרש לככ ,ילאסקודרפ רבדה עמשי םא

 ידי־לע יכ ,תירבעה תוברתה חופיטבו תירבעה ידומילב ףקות-הנשמב ךומתל וילע

 016) ."הירגנוה ידוהי לש םבור תאיצי תא םדקמ אוה ךכ

 םידומילה תגשמ יכ ויארוקל רסומ רתיה ןיבו דומילה ירפס תויעבב ךישממ רמאמה

 תירבעה ןושלב היסנמגה לש יבו יא תותכב בוש ודמלי 01944־1943) ד״שת ־ האבה

 .םיידוהי-אל רפס יתבמ םידימלת ןכל םדוק רבכ וילא ורבעוה הלשממה וצ יפלש תורמל

 תסינכ יגפל םישדח השולש ,1943 רבמצד לש ןורחאה עובשב ראווגנואב עיפוה הז רמאמ

 ןיבש ,1941 ץיקב "ןפורג־ץאזנייא״ה לש תוינומהה תוחיצרה רחאל םייתנש ,םינמרגה

 לרנג תיינפ רחא םייתנשכ ,היסורוטפרק ידוהימ 18,000-כ ויה םהיתונברק ינושאר

 הגש יצחמ תוחפו םלוכ היסורוטפרק ידוהי 100,000 תא שרגל השקבב םינמרגל ינאלסאה

 .היסורוטפרק ידוהי לש םבור-בור חצר ינפל

 ידוהי תא המישאמ ,הז רוזיאב תוערואמה רואיתב תקסועה תורפסהש אופיא המת המ

 ? תוביסנה תא תמלוה הניאש תוגהנתהב ,היסורוטפרק ידוהי תא םכותבו ,הירגנוה
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 תוערואמה ךלהמ תא רוקסל חרכה ךכ ינפל ךא ,ךשמהב ןודל ךרטצנ ולא תומשאהב

 .היסורוטפרק ידוהי לש חצרהו יפוסה שוריגל דעו ינמרגה שוביכה זאמ הז לבחב

 םיאבה םיעטקה .ידוהיה דצהמ ,תאזה הפוקתה לע רבד טעמכ רפוס אלו ןיא תורפסב

 .םילוצינה לש םהיתויודע לע קרו ךא טעמכ ,ןכ־לע םיכמתסמ

 ץיוושואל שוריגל דע םינמרגה תסינכמ

 - םהל היה רורב .ריהב םויב םערכ םידוהיה לע הלפנ הירגנוהל םינמרגה תסינכ

 הירגנוה ידוהי .המייתסה םרט המחלמה ,םיסורה לש םהיתוגוחצנ תורמלש םנמא

 םינמרגה דצמ תימוהת הביא לש שעוג םי ךותב םיאצמנ םהש ןכ-יגפל םג ועדי

 השענ םהילע רגוסה לגעמהש תמיוסמ השוחת התיה .תושובכה תוצראב םתירב־ילעבו

 השוחתה תא וקיחדה 1944 תנש לש םינושארה םישדוחהו 1943 תוערואמ ךא ,רתוי רצ

 .םירגנוהה םתירב ילעב לש םצרא תא םג ושבכי םינמרגהש םתעד לע הלע אלו ,וזה

 וספתו .0.0 ישנא תואלמ אשמ תוינוכמ 6־5 ראווגנואל וסנכנ 1944 סרמב 22-ב

 ידילי ,"םיבאווש" ,םינמרג ויה םהמ רכינ קלח 017) .םינושה לשמימה ידרשמ תא

 תירגנוהה הרטשמהמ קלח ופילחה םתסינכ םע דיימ .ם.סל וסייגתה רשא ,הירגנוה

 ואיבהו ,םוקמה ידוהי םע םימייוסמ םירשק םהל ויהש ,הלא תא קיחרהל ידכ

 וב רשא ,טארנדויה םקוה רפסמ םימי רחא .םירחא תומוקממ םימרדגאיזו םירטוש

 יליעפמ ויה טארנדויה ישנא בור .תיגולואנהו תיסכודותרואה ,תוליהקה יתש וגצוי

 המישרב .םדוקה "להקה שאר" ,ואלסאל סוילוי ר״ד דמעוה ושארבו תמדוקה הליהקה

 יפל םלוא ,018) םירבח 5 קר טארנדויב ויהש רמאנ טשפאדובב םידוהיה תצעומ לש

 ,יטלק הלב ,ןומולאס ןמלק ר״ד טארנדויב םיליעפ ויה רדנלסוא ףסוי לש ותודע

 .ומצע דעה לע ףסונ ,רדגלטוא השמ ,שומלה הגיי ז ,ףלוו קירנה ,ןאמטור ףלודא

 .רנלוו תא םג ףיסומ ןמדלפ לדנמ

 םה רדנלסוא יפל .הליהקה לש ",םיששה תצעומ״ב םירחבנ םירבח ויה הלא לכ

 םעפ ידמו ,םינושה םידיקפתה ילעב תאו טארנדויה בכרה תא םמצע ןיבל םניב ועבק
 .תמיוסמ המישמ עוציבל םידחוימ םישנא וא ,תינמרג יעדוי םיפסונ םישנא ופריצ



13 

 לע שיא עדי אל םימי רפסמ ךשמבו להקה תלהנה תא םינושארה םימיב ורצע םינמרגה

 ןוילימ 2 ומלושי אל תועש 48 ךות םאש ,ורסמו ורזח רפסמ םימי רחא (19) .םלרוג

 .הצעומה ישנא לכ ורסאיי ,םינמרגל וגגפ

 ,םיוסמ םוכס םהמ דחא לכ לע וליטהו ריעבש םיתבה-ילעב תא ונימזה הצעומה ישנא

 ,ןמוזמב םיפסכ ויה אל םיברל ךא דימ םיפסכה תא איבה םישנאהמ קלח .םלשל וילעש

 הליהקה-תיבב םיפסכה תריפסל .םיטישכתבו בהזב םפסכ תא ועיקשה המחלמה בקע יכ

 ,וגנפ ףלא םישש טעמל םוכסה ףסאנ םויה ךשמב (20) .ידוהיה רפסה-תיב ירומ ועבקב

 הדבוע ,םייתניב ורגסנ םיקנאבב םידוהיה תונודקפס ןוויכ םגישהל ןתינ אלש

 (21) .תילותק־תינויה היסגכה שיא ירי-לע אבוה רסחה ףסכהש איה תניינעמ

 ,םיוסמ גוסמ טוהיר ,םירתנספ ףוסאל שיש תוארוה ועיפוה םימי רפסמ רחאל

 ־תונוכמ םישימחו האמ ףוסאל השירדב םינמרגה ועיפוה םיוסמ םויב .וידר ירישכמ

 ,םידעה דחא רכוז םינמרגל ורסמנ הלא לכ יכ םא .ס-סה הטמל ןתוא רוסמלו הביתכ

 (22) .ורזח אלו וררחוש אל ריעה ירישעמ הבורע ינב השולשש

 לע בוחרב תועדומ עיפוהל ולחה םיצפחה תמרחהו היצובירטנוקה םולשת רחאל

 דובעל וצלאנ תושק תוכמבו ,תובוחרב ופטחנ םידוהי .תונוש תוריזגמ תוריזג

 יניצק רובעו םינמרגה רובע ומרחוהש תוריד־ילעב .םינמרגה ליבשב תונוש תודובע

 םע דחי סחדנש דחא החפשמ שאר .םישדחה םיריידה יתרשמל וכפהנ ,םירגנוה ןויב

 איצוה ןיצקה .ותרשל ןכומ וניאש ינמרגה ןיצקל עידוה ,תתרשמה לש הרדחל ותחפשמ

 (23) .תיבה יגב לכב הריו וחדקא תא

 ךלה םישרדנה םידבועה רפסמ .ינמרגה טכאמרוול םידבוע דימעהל עבתנ טארנדויה

 בשומ תיבב ףסוא ולסאל רייד .םידבוע ףלאל לעמ םימיוסמ םימיב עיגהו לדגו

 .םידבועל תינמרגה השירדה תא םהינפל דימעהו ריעה יבשות לש הלודג הצובק הליהקה

 הפסאכ .הדובעל תאצל םידגנתמ םיפסאנהמ םיבר .םידבוע סייגל דציכ םיצעיתמ םה

 :הדובעל האיציל דגנתהל שיש ןעטו ,ריעב ורתונש םיטעמה םוקמה יריעצמ דחא םק
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 םלוכל עיצה אוה ."רתוי הלודג לוסיחה תנכס רתוי רהמ הדובעה תא םייסנש לככ"

 הפיסאהו המוהמ המק .םינמרגה ליבשב דובעל אלו אובחמ תומוקמ אוצמל .םתיבל רוזחל

 תא םידוהיה ונגראי אל םאש ול ריבסהו ריעצה לש ויבא לא אב ולסאל ר״ד .הרזפתה

 (24) .םיתבהמ םתוא ובחסי וא בוחרב םישנא ףוטחל םינמרגה וכישמי ,םמצעב הדובעה

 םויאב .ותנוהכמ רטפתי ,הדובעל תאצל וינב תא הלה ענכשי אל םאש םייא ולסאל ר״ד

 תא םכל רוסמא" :הביתכה תונוכמ ףוסיאמ קמחתהל הסינ• שיאה יפלכ םג שמתשה המוד

 סרמב 31-ב םסרופ בוהצ דוד ןגמ דונעל הרוהש 1240/1944 יסמ וצה .025) ״ויינעה לכ

 םלוא .טשפאדובמ הדוקפ יפ-לע תאז לכ (26) .לירפאב 5-ב ופקותל סנכנו ,1944

 תסינכל ןושארה עובשב רבכ םיימוקמה תונוטלשה ידי-לע לעפוהו וצה םסרופ היסורוטפרקב

 סייוו - ראהאפ ,ץאקגומ ריעה לש יאבצה הדקפמ ידי-לע האצוהש וז הארוה .םינמרגה

 (27) .רבד לכל םידוהיכ יאלטה תא דונעל ,״םיגנילשימה״ ינבל םג התרוה ,יבאוושה

 .רתוי לודג היה םידוהיה זוחא םש ,׳ץאקנומב םקוה .ם-סהו ופאטסג הטמ

 תונמדזה םירגנוהלו םינמרגל הנתנ יאלטה תדינע .הטמה לש החולש המקוה ראווגנואב

 ,םירקמה ינשב - ידמ ןטק םעפ ,ידמ לודג "דוד ןגמ״ה םעפ .בוחרב םידוהיל לפטיהל

 7 תועשה ןיב בוחרל םידוהי תאיצי רסואה וצ עיפומ לירפא תליחתב .םידוהיה םיכומ

 תויזל תועש 22 - רתויב תושקה תחאכ םידוהיל זא תיארנש הרזג .רקובב 7-ל ברעב

 .היוצמ ותסנרפ ןיאש ,רתוי תוינעה תובכשל הרזגה השק התיה דחוימב !תיבב םיאולכ

 הביבסה ידוהי זוכיר

 ,ארדג^לו יקאבצ הנידמה יריכזמ םע םינפה דרשמב הבישיה רחא דבלב םימי עובש

 םזוכיר לחה ,היסורוטפראק לש לשומה ןגס ,( ח818 32 ) םאלאה אזיג ךתתשה הב

 (28) .היסורוטפראק ידוהי לש

 םירוגסה ראווגנוא ידוהי םילגמ צ״החא תועשב (14.4.44) ד״שת חספ לש ןורחאה םויב

 םירגנוה םימראדנא״ז יווילב ריעב תורבועה םישושת םידוהי לש תולודג תורייש ,םהיתבב

 .םינדוכמ םיבורב םיניוזמ
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 ,ריעזו הצקבש הנבלמל ולבוהו םהיתומוקממ ושרוגש תורייעהו םירפכה ידוהי הלא ויה

 לש ןורחאב עצוב שוריגהו םייתד ויה הלא םידוהימ רכינ קלחש ןוויכ .ואלכנ םש

 .םיפלא תעשתל בורק היה םרפסמ .ןוזמ יכרצ אלל םהיתב תא בוזעל םבור וצלאנ ,חספ

 ולחה םישנא ,םויל םוימ רבגו ךלה םינושארה םימיב רבכ םיאולכה ןיב ררתשהש בערה

 .ורטפנ םיברו ב/ימ חופתל

 ירבח .וטגל םסינכהלו ןוזמ יכרצ ףוסאל ידכ תובר טארנדויה השע;תויודע יפל

 היה בר ישוק .ךכ םשל תיבל תיבמ ורבע םדי לע וסיוגש םישנאו םמצעב טארנדויה

 .ןוזמה ףוסיאל םמצעב ובדנתה םיבר .םיללמוא יפלאל ןוזמ סויגב

 זוכיר תומוקמ

 ,ראווגנוא תובוחרב תירגנוהב תולודג תועדומ וקבדוה ,צ״החא תועשב לירפאב 19-ב

 -וצה ףקות .םוקמב הריי וצה לע רובעיש ימ .בוחרל האיציה םידוהיה לע הרסאנ ןהיפל

 .רקובב 8.00 העשב לירפאב 20-ה םוימ

 וסייגתה ,הרוסא םידוהיה לע האיציהשכ צ״החא תועשב ומסרופ תועדומהש ןוויכ

 ונכתסי אלש םידוהיל ועידוהו םוקמל םוקממ ורבע םהירזוע םע דחיו טארנדויה ישנא

 טרס ודנעש םיאפורל ,טארנדויה ירבחל קר הנתינ בוחרל תאצל תושר .רצועה תרפהב

 בלשה היה הז תיב-רצעמ .אשידק ארבח ישנאלו ,"דוד ןגמ" לע ףסונב םודא בלצ םע

 .זוכיר-תונחמב םתאילכל ןושארה

 םירומ תייוולב הלשמ םידיקפ ראווגנוא תייריע תצעומ האיצוה רקובב לירפאב 20-ב

 םידוהיה יתב לכ תא ורבע רשא תווצ לכב ופרוצש םימרדנאיז וא רטוש ,רפסה־יתבמ

 תשולשל לעמ םיפסכ ,םיטישכת ףסכ ,בהז ,ךרע-ירבד ףוסאל ידכ הייריעה תומישר יפ-לע

 .ךרע-תוריינו וגגפ םיפלא
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 םכל עידומ יבנזו הירגנוה תכלממ םשכ" : םראדנאיזה וא רטושה עידוה םפוסיא רחא

 םישרוגמל רסמ הייריעה דיקפ (29) ״.דיימ ילא תווליהל םכילעו הנידמה ייובש םכנהש

 הלבק תרומת הנידמה תבוטל ומרחוהש םירבדה תא שורדל ולכות ורזחתשכ" :הלבק

 . ״וז

 .הביבסב תורייעהו םירפכה ידוהי םדוק וזכור רבכ םש ,הנבלמה לא ורבעוה םישרוגמה

 הייריעה ידיקפמ םיבר .הטימ ילכו רפסמ םימיל ןוזמ ,םידגב תופילח 2 תחקל רתוה

 רחאל ורשעתה םהמ קלח .םה םסיכל "הנידמה שוכר" תא ריבעהל תונמדזהה תא ולצינ

 םקלח .םידוהיה םיריידה תא ולא תודיחי ואצמ אל םימיוסמ םיתבב .הרבעהה ימי תעברא

 .םידוהי-אלה םהירכמ לצא אובחמ ואצמ םיטעמו ,רעיל ואצי םירחא ,טשפאדובל וחרב

 .םהיתבב ואצמנ אלש הלא רחא שופיחל תונוש רוטיש תודיחי תוטשופ םישנאה זוכיר םע

 ,6163/1944 רפסמה תחת ,לירפאב 7-ב םינפה דרשמב אצוהש רתויב ידוס רזוח יפ-לע

 ,ראווגנואב הלשממה ביצנ לש ודרשמב המחלמה רחא הלגתנש רזוח ,יקאב ולסאל תמיתחב

 תמישר יפל םלוא .תימוקמה הרטשמהו םימראדנאיזה ידי-לע עצוב םידוהיה זוכירש עדונ

 םידיקפה ,ימוקמה ילפיצינומה ילהנימה ןונגנמה לכ עצבמב םיפתושש רבתסמ הצופתה

 ,הביבסה ישנאמ םהש םמצע םימראדנאיזל ףסונ .הנידמה לשו זוחמה לש רוטישה תויושרו

 לע שוליבה תודיחי ךכ ומכ ,תונוילעה תודקפימב םיקסעומה לכ הלועפה תושרל ודמע

 -ףוסבלו יאשחה ווחטיבה תויושר ,(טשפאדוב ישנא ללוכ) תויצראהו תוימוקמה ןהיתודקפמ

 היקאבולסבש הטגאלאגמ םינוריטה ידודג ,ןוגכ ,םהידוקיפ לע ןומיאה תודסומ םג ופרוצ

 שיגהל וויצו תוטרופמ תוארוה ונתינ ךוראה רזוחב ,הינאווליסנארטב ןידראוו-סורגמו

 םיחקפמהו םיצעויה ויה הלא .תוינמרגה ןוחטיבה-תוחולש ידי-לע שרדית רשא הרזע לכ

 ןוגרא לעו םידוהיה לכ לש םזוכיר םויס דע רוזיאה תריגס לע םיטרפ ,הלועפה לע

 שי ותיבב אצמיי אלש ידוהי לכ" .תוינוטלשה תודיחיה לכ ףותיש ידכ ךות ,הלועפה

 הרהזאב םייתסמ רזוחה .(םיעשופ שופיח לש) הליגרה ךרדב וירחא שופיחב ליחתהל דימ

 תודיחיה לש םינוילעה םידקפמה ."הנוילע תוידוס תגרדב" וצה תוידוס תרימש לע הרומח

 תלועפ לע עדווי אל םהמ ץוח שיאלש ,ךכל תישיא םיארחאה םה תונושה תוינוטלשה

 (30) .התלחתה יגפל ״רוהיט״ה
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 לכ זוכיר ידי-לע "הללכוש" הטישהש ונל עדונ יאמב האצוהש ,תינמרג הדועתמ

 ןמ עונמל ידכ רתויב םימצמוצמ םיחטשב יקאב לש ותדועתב םיטרופמה תוחוכה

 וררוגתהש םידוהיה םהיתבמ ושרוג הליחת (31) .החירב לש תויורשפא םידוהיה

 ופסא םעפ ידמ .רתוי םירישעה םידוהיה ורג םש .ואגלגה ־ שדחה ינרדומה עבורב

 50 דע - םיצפחה וסמעוה הילע ,הלגע העסנ םינפלמ .שיא 200 דע 100 לש הצובק

 ,יבא תא יתיאר הנושארל" .בג-ילימרת םע םישרוגמה וכרתשה הירחא .החפשמל ג״ק

 (32) .״ףופכ ךלוה ,המוק־ףוקז דימת ךלה רשא

 םהב םהיתב תא ובזע ךכו (33) .״ונמצע לש היוולה - היוולהכ התארנ הכולהתה״

 םיברו םהב םיציאמ םימראדנאיזהשכ ,הגבלמל םכרדב ריעה ידוהי ולדגו ודלונ

 רתלואמה בגה־לימרתש וא הכילהה בצק תא וקיבדה אלש םינקזב רקיעב םיכמ םהמ

 העברא .םינטק םידליו תונקז םישנ - ליגב בשחתהל ילב וכיה םה .ךרדב םהל חתפנ

 וסחדנש םידוהי ףלא רשע-השימח-כב האלמתה הגבלמה .םיתבהמ שוריגה ךרא םימי

 .םידדצבש תוריק־אלל - תוככסל תחתמ םג ,םוקמ רתוב אלש דע הניפו הניפ לכל

 ,החותפה רצחב םידוהיה תא ונכיש זא . םדא-ינב ואלמתנו וכלה םירונתה וליפא

 .תרדוגמ הניאש

 רשע-הנומשל לעמ ־ התביבסו ראווגגואמ - םידוהיה לכ תא זכרל .רתיה םינמרגה תנווכ

 םינולגד לש הרוש תחיתמ ידי־לע החטש בחרוה ךכ םשל ..ונכלמה ךותב - שפנ ףלא

 תא רבעש ימ לכ .םיכורד םיבורב םישומח םירגנוה םירמוש ודמעוה הכרואלש םימודא

 הזה םוקמב םידוהיה לכ זוכיר יכ ,ררבתנשכ םלוא (34) .םוקמב הרוב היה לובגה

 םתמכסהבו ופאטסגהו ס-סה ישנאל הייריעה תלהנה התנפ ,הבחרהה רחא םג ,ירשפא־יתלב

 םדוק ךייש היהש םיצעה ןסחמב - רפסמב םיפלא תשולשל לעמ - םירתונה םידוהיה וזכור

 .קילג םשב ידוהיל



 ,םיצעה ךסחמ לא ורבעוה הנבלמל הסינכב וכיחש םידוהיהמ קלח

 350 וצקוה דחא לכל" ,םימויא םיאנתהו תופיפצה ויה םיזוכירה ינשב

 תורוש תורוש םילטומ ונייה "(35).״ןכתיי אל הזמ עורגש ונבשח ...מ״0
 גינכ

 (36).״ןיידע םייח ונייה םלואו ׳םייחה תיביכ (םויאה לשמל יובא(ךכ ,תאז רמול דציכ

 .ריעב םעפ-יא ובשיש םידוהיל רכז לכ החמנש לע ,תועדומה םייתניב ונכוה הייריעב

 (37) .םישוריגב לחוהש רחא ,יאגאמ ריעה-שאר תמיתחב ,תובוחרב ולתינ תועדומה

 זוכירה תומוקמב

 הב ראשיהל טארנדויה ירבח לש הנטק הצובקל ושריה הידוהימ הנקורתה ריעהש רחאל

 ובש ,םיתב רשע העברא - רשע םינש םע ןטק בוחר םתושרל רסמנ .וידיקפ םע דחי

 לגס םע יערא םילוח תיב םש ןגריא טארנדויה .הליהקה לש םינקזהסשומ םג אצמנ

 ריעה יבושחמ םירישע םידוהי ויח םינוש םידע תנעטל ,םידוהי םידבועו םיאפור

 ,זוכירה תונחמב אלכיהל וכרטצה אל ךכו תויחאכ הז םילוח תיבב ורדוס םהיתונבש

 םע דחי ראשהל ולכי וידיקפו טארנדויה ישנא ,םילוחה תיב לגס ,םיאפור קר

 (38) .הדובע תואלמ ויה םהידיש אשידק הרבחה ישנא ופרוצ םהילא .הז וטיגב םילוחה

 תא ריהזהל ודעונש םיבוהצ דוד יניגמ ינש ורייוצ רצקה בוחרה ידיצ יבשמ

 הרטשמה הצרפ םעפ ידמ .וב םירגה םידוהי םע עגמ לכ ינפמ תירצונה היסולכואה

 םש םיררוגתמ ויא םא קודבל ידכ וטיגה ךותל םינמרגה 0-ם ישנאו תירגנוהה

 טארנדוי ישנאל קר ונממ תאצל רתוה .רדוגמ היה אל הז בוחר .םידוהי־אל

 ,םידוהי תואמ שמחכ םש ורג ללכ-רידב .אשידק הרבח ישנאלו םיאפורל ,םימיוסמ

 .םילוחה ללוכ

 לש םלבס תלקהב רכינ היה םקלח הז וטגב םידוהיה לש טעומה םרפסמ תורמל"

 ,זוכירה תונחמסואטיגה יתשב םיאולכה םידוהיה
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 וחילצה ,ריעב ישפוח בבותסהל ולכי רשא םידוהי לש תוטעמ תורשעל תודוה

 ילאגיל חרואב םחל לש תולודג תויומכו םינוש םיכרצימ גישהל םידוהיה ראש

 םירהצ תוחורא םיפלא ןיכה רשא יממע חבטמ םיקהל וחילצה ךכ ומכ ,הצחמל

 :ןוגכ "םייחה-יצע" שדוקה ילכ ,הרותה ירפס תא וריתסה םג םה ,םוי־םוי

 אלש ידכ םיחוטב תומוקמב םירחא השודק ישימשתו "םיידי" ,תויכורפ ,םירתכ

 וז םישנא תצובק השק ורקיב םירחא םידע (39) .״םינמרגה לש םהידיב ולפי

 תא וגל ורפיס אלש ,ךכב םתוא יתמשאה" :םירחאה לשמ םיבוט םיאנתל התכזש

 (40).״תמאה

 םידוהיה" .םהיתבמ הדובעל םישנאה תא םדוק ואיצוהש ךכ לע םתוא ורקיב םירחא

 לע ולבק ,םינמרגה ליבשב דובעל וצר אל םח ,םימשה ןמ הריזגכ תאז ולביק אל

 אלו הדובעל תאצל וצרש םיבר ויה וטיגה םויק ןמזב תאז תמועל ,"היצקטורפ

 ואלימ רתיה לכו ולסאל רייד" ;טארנדויה ישנא תא םיחבשמ םירחא םידע ,ואצוה

 ומזה לכ םהילע םייא (42) ידלוזש תורמל בוטה דצה לע תונמאנב םדיקפת תא

 (43) ,״םתוא חצריש

 הנבלמה

 לכ ,םש הררשש תופיפצה תא רעשל ןיא ,רתויכ םויא היה חנבלמב םידוהיה בצמ

 תובוראה ללוכ ,אלמ היח ,םיפתרמב ,םירונתב ,הלמה לש הטושפה התועמשמב ,רוח

 ,םוקמב ואצמנש םיניכל ירבשו תוחולמ הסחמ םמצעל תונבל ולחה םידוהיה ,ומצע

 םינכתל וחילצה םידוהיה ויבש םיצעה ירחוס ,תוככסה ידיצל תוריק ופיסוה

 ירטינאסה בצמה ,םיכומנ םיגופירצ ויעמ ומיקהו םינוש םישרק הגבלמה חטשל

 ויתונברק תא םוי םוי עבת רשא בערה היה לוכמ ערו .םויל םוימ רימחהו ךלה

 .םישדחה
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 יבג לע םילודג םידוודב םירהצה תוחורא חא ואיבהשכ .העווז תנומת וז ,רתיה

 תורעתסה לע רבגתהל היה רשפא-יא .קרמה לע םישנאה ינומה ולפנתה ,החוטש הלגע

 .הרטשמכ םיריעצ רפסמ תעיבקו רדסל תואירקה תורמל וז

 ורבעוהש ,םירפסמה שי .םילוחה תיבל ומשרנ רשא םילוחה רפסמ לדגו ךלה םוי םוי

 ורתונ ךכו ,בר ףסכ וא היצקטורפ םהל ויה םלואו ,ללכ םילוח ויה אלש םישנא םשל

 לדג ןמזה ךשמב .םילוחה תיב לא ונממ ואצי םיאירבשכ ,שממ םילוח ,הנחמב םימעפל

 .תושפנ ףלאל עיגהש דע םילוחה תיבב םישנאה רפסמ

 ,חימראדנא*זה י״ע םגו הרטשמה י״ע םג רמשנו ומזה ךשמב רדוג הנבלמה חטש יכ םא

 אובחמל החירב לש םירקמ ויה ,הירי תובוכמ דיל םירגנוה םילייח ובשי ול הצוחמו

 םהיניב ,היקאבולסל לובגה תא ורבע םירחא ,םיפיוזמ תוריינב טשפאדובל העיסנ וא

 ידי-לע ודמעוה הגבלמב "ףוסיאה תדוקנ" שארב ,םשמ וחרב םייתנש ינפל קרש הלאכ

 אבצב םיניצקב הנושארה םלועח תמחלמ ןמזב ותריש רשא ,םידוהי רפסמ םינמרגה

 .ידלופ ןטלוזו ןומולאס ןמלק ןוגכ ,ירגנוה-ורטסואה

 קילג לש םיצעה ךסחמ

 ן^זי ,אקווד ועיגה ןאכל ,חנבלמב רשאמ,רתוי בוט תצקמב בצמה היה וז ףוסיא תדוקנב

 היה אל רבכש ,ררבתהשכ ,חנבלמל םילבומה ינורחאו רתוי םיינעה םיעבורחמ^יראה

 םיאולכה לכ ךכ לע ףסונ ,הנבלמל האוושהב לודג ךכ״לכ בערה חיה אל ןאכ ,םוקמ הב

 םישרוגמהמ ודמל רבכ הלאו ,םחיתבמ םישרוגמה ינורחא ןיבו ,םוקמה ידוהי ויה

 (.44),סתיא תחקל המ םינושארה

 ילעב ץע יפירצ הלא ויהש תורמל .הנבלמבש הלאמ םיבוט ויה "רויד״ה תומוקמ םג

 היה תוחורה תא רצעש ריק לכ ירה ,רוזיאב רק היה דוע לירפא שדוחבו םיקד תוריק

 .הכרבל



 .לטסרג ינבמ דחאו םאה תידוהיה היסנמיגה להנמ ויה הנחמה ישאר ןיב

 .םידדוב םיניצק וא 0-0 ישנא לש תוצובק תונחמה ינשב ורקיב םעפב םעפ ידמ

 תא ורפשי ,וננוכתי הנחמה ישנאש ידכ לוקמרב עידוהל וגהנ הלאכ םירוקיב לע

 תונומת םייבש ,םלצ הלא םירוקיבל הוולתנ ללכ ךרדב .טקשה לע ורמשיו ןויקנה

 ושרדו ואב דחא םוי .תואפו ךקז ילעב םידוהיל ולפטנ דחוימב ."םיימוק" םידמעמו

 םירקמ ורק לבא לילכ זוזגל ושרד רחא םויב ,ףזוי־ץנארפ חסונב םינקזה תא וזזגיש

 ,םיבאוושח םינמרגה ויה ס-סה ישנאמ םיירזכא תוחפ אל .(45) םינקז ושלתש

 תומויא תוכמב םתרובג תא חיכוהל וגהנ הלא .תירפכה הביבסה ומ ,הירגנוה ידילי

 ,אקיצאנמ חצורה ידל ו ז ־ןוזיאמ היה םהבש םייתייחה דחא .םכרדל עלקנש ימ לכ וכהש

 ,חנבלמה הנחמ ישארמ ,ידלופשכ .0-0 שיאכ רזחו וטפשמ ינפל חינמרגל ותעשב חרב רשא

 הנושארה םעפב יתלביק" ויחל לע רטסנ ,ידלופ ךוטראמ חגעו ומש המ ודי לע לאשנ

 קיזחהל זעמ התא ריא :הרומחה הנעטב "ךכ-רחא דיעה".,,רגובמ יתויהב יחל-תריטס

 (46)״ינא ימשמ תחא תואב הגושה ,הזכ םשב

 רתלואמ אלכב םורגס ,םילוקמרב ריעה ירישעל וארק רשא ,םישלב ועיפוה םעפ ידמ

 וריתסה הפיא ולגיש ידכ חצר-תוכמ םתוא וכיהו ,םיצעה ןסחמב וא הנבלמה דרשמב

 למשח תוכמב ,רתויב םייטסידאס םיעצמאב ושמתשה םירקוחה .םחלש ךרעח־ירבד תא

 ךכ ,דמעמ וקיזחה אל םיבר .םידיח תועבצא תכיעמו תורעש תשילת ,ןטבב תוטיעבו

 ,דלווגירג ,שודזובמ הזוחאה לעב,ןמדירפ רודיזיא ליטסכטה רחוס תוומ דע הכוה

 ריתסהל וקיפסה אל רשא הלא לש םבצמ היח רתויב ער (47),וייח ימי לכל חכנ השענ

 םלוא .םוקמב רבד רבכ ואצמ אל םחו ,םתוא םידקה והשימש םישלבל ררבתנש וא רבד

 ר״וי ,ןמזייר לדנמ :ריעה ירישעמ ויה אלש םידוהי חצר -תוכמ וכוהש ,םירקמ ורק

 רחא ;תורבקה תיבב ףסכ-ילכ רבוק הידוהי-אל חשא ידי-לעחארנ ,אשידק הרבחה

 .םילכה לשןןירובק םוקמ תא תולגל הצר אלש ןוויכ ,תוומ דע טעמכ הכוה השאח תנשלה
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 .ראווגגוא לש תסנכה-יתבמ השודקה ישימשת ויה הלא

 יבושייב בוחר-תוברק לע ורפיס .םיברקתמ םיסורהש תועומש וטשפתה יאמ תליחתב

 .םשמ םידוהיה יוניפב לחוה יכו היסורוטאפרק לש םייחרזמה לובגה

 םהיתוינכת תא ריתסהל ידכ םינמרגה ידי-לע תוצפומ ולא תועומש יכ ,ורמאש ויה

 .םידוהיה לכ תא תונפל

 םדוק ורתתסה רשא ,תומילש תוחפשמו םידדוב םידוהי וטגל וסנכוה םעפ ידמ

 הדליו אובחמב ,רתיהש החפשמב .(48) הרטשמה ידיל םהיריתסמ ידי-לע ורגסוהו

 וסנכוה .הלוכ החפשמה הספתנ רכו אפור קיעזהל ידכ הצוחה םאה הבנגתה ,הלח

 םהיניב .םיפיוזמ תורייב וכותל בינגהל וסינש לע השק וכוהש םישנא םג וטגל

 םתסיפת רחא ,(49) וספתנ תישילשה םעפבו םיימעפ וא םעפ וחילצה רשא הלאכ

 וניקתה ,םירגנוהה םירמושהמ קלח ופילחהש ,םינמרגה ידי־לע הרימשה הרבגוה

 ומזה ךשמב .רבגו ולה םיספתנה םרזו ,הלילה לכ ולעפוהש וטגל ביבסמ םירוקרז

 ,היפכה תדובע לש תוגולפה ןמ תומלש תוצובק וא םידדוב םידוהי םג וטגל וסנכוה

 לרוגש ידכ םייביטקיפ םיאושינ לש תועצהב םתוא ופיצה תוריעצ תונבל תוהמא

 ךה ,תשוב״יתבל וחקלנש היקאבולסב תוידוהי תוריעצ לרוגכ היהי אל ןהיתונב

 .(50 םייביטקיפ םיאושינ ידי-לע הז םויא לרוג ןהמ עובמל ןתינש וויק

 םיגוש םישנאו תופייוזמ תודועת וטיגל םעפ ידמ ובנגוה הרימשה תרמחה תורמל

 ישנא ואב םעפ ידמ .וילא ורזח אלו וטיגהמ הדובעה תוצובקב ונממ ואצוה

 בצייתהלו תרחמל תאצל םיארקנ םח יכ ועידוהו םימיוסמ םישנאל טארנדויה

 ,הבלסיטרבמ וא טשפאדובמ תועדוהו םיבתכמ םהילא ועיגה יכ ,הדובעל לוכיבכ

 .תודדוב תונב ואצוה ךכ



 םדוק הספתנש תחא ןחינ יב תונב שולש לש הצובק לע ונל עודי דחא הרקמב

 פויצב םעפ רבכ הספתנש תרחא תב .051) םירגנוהה םישלבה ידי-לע ןכל

 םע היחא וטיגל ואבוה םייתניב יכ ,בוש תאצל הנכומ התיה אל , (ססוי^

 חתיה אל ,וטיגב היה היבא םגש ווויכ .אובחמב ואצמנש רחאל ,ותחפשמ

 םתחפשמ לכש ךכב וטגהמ םתאיצי תא ונתיה םיאולכהמ םיבר .ותוא בוזעל הנכומ

 ,םידעה דחא ןעוט "!?הלוחה חאה תא ריקפנו תיבהמ חרבנ דציכ" .םתיא אצת

 םוקמב םיאצמנש םיטעמה םיריעצה םג ,םינקז םא וא בא ,החפשמב הלוח שי םא

 ..,םינקזה ירוה תא ריאשהל דואמ השק היה יל םג" .םתוא בוזעל םינכומ םניא

 המ קלתסא םאו",052)״םידליה תא וא םאה תא רחא ,באה תא ריאשהל חצר אל דחא

 הרקי המו עיגהל רשפא שפאדובל יכ חיננ ,וניניב ונצעיתח ...?החפשמה םע הרקי

 תוומ דע הכוה ,ב ר״ד עודי ויד ךרוע ,053)״?החפשמה םע ,ונתוא ושפחישכ

 האצמיה םוקמ תא עדי אל יכ תולגל היה לוכי אל שיאה .ותב םוקמ תא הלגיש ידכ

 055)?״אמא םע היהי המ וא" ,תויחא שולש תורפסמ "חורבל ונלוכי" .054)

 ידי־לע רהזומ תיתלשממה האפרמב םש דובעל ינאיצפוט© רפכל חקלנש ידוהי אפור

 תחקל ואובי הלילהש ,רוטקוד ךל עד" יאמב 19-ב ול עידומה ירגנוה םראדנאיז

 יתשא ,ילש החפשמה" .ותרזעב חורבל ול עיצמ אוה ."ראווגנואב וטיגל ךתוא

 אבהל ?חורבל ,תושעל ינא יתלוכי המ זא ,דורוה׳זואב ויח םידלי השולש םע

 יל ךתנ אל ןופצמהו.,.!?םידליה םע יתשא !םש ריאשהל החפשמה תאו !?ימצע תא

 056).״הזכ רבד תושעל

 ריעב םיאפור תחפשמ לא טשפאדובמ תדחוימ תינוכמ העיגהשכ ויה םיינוציק םירקמ

 ,תיריוא-יטנא הנגהל הדיחיה ידי-לע קסעוהו וסיגל ץוחמ אצמנ החפשמה שארש
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 !ותוחא לא תקוניתה התיב תאו התוא ןתחקל שקיבו השיאל תודועת איבה גהנה

 תא איצוהל וחילצה ןכ ינפל םוי קר םלוא .טשפאדובב תאצמנה קדורש יבג לש

 רפסמ יח םהב םיאנתהמ הלח שיאהו םתיב לא וטיגהמ ,רגרבנייש ,ןויזה באה

 דעוב קסעומ היה לדנאמ דוד 057),ותוא בוזעל םינכומ םה ןיא .תועובש

 ,ותשאל ,ירגנוה ליח - גהנ םע דחוימ בכר חלש אוה ףא ,טשפאדובבש הלצהה

 הלגתה .ןמיונ .ש םשב רוחב הב ןיחבה ,העיגה תינוכמהשכ .תודועת םעו

 אל וז םלוא .לדנמ לש ותשא םע טשפאדובל עוסנל תדמועה תינוכמ וזש ול

 ,טשפאדובל המוקמב עסנו ןמיונ המלש הכותל ץפק ,תובר ססהל ילב ,העיפוה

 ,היחא םע תינכות הדביע איהש רבתסמ ?בכרה לא לדנמ תשא העיגה אל עודמ

 ,השקה הדובעב דומעל לכות אל יאדווב הנקזה םאה .םמיא תא ליצחל דציכ

 םהמ שיאש היחא םע הרבדנ לדנמ-דקש הוח .רתויב םיטעומ םייחב ראשהל הי י וכס ךפל׳־ יא

 ,הדובעה-הגחמב הילע ורמשי ךכ-רחא ,וטיגב הנקזה םאה םע וראשיי ,חרבי אל

 הדובעה תסכמ תא םג ואלמי תוחאהו חאה ,העומשה יפ-לע םידוהיה ורבעוי םשל

 ,חוטב תווממ התוא וליצי רכו םאה לש

 תויהל רמאנ הבו טארנדויה ישנא ובשי םש יממעה חבטמהמ העדוה האב דחא םוי"

 םיצורש איה השוריפ תאזכ העדוהש רורב היה .הדובעל ץוחב םיימוי דועב

 המלש .058),״החפשמה תא בוזעא אלש קתפ יתחלשו יתכלה אל ןבומכ ,ינליצהל

 תודועתהש ,גהנה ירבסהל בל םישל ילב ,העיגהש תינוכמב עסנו סנכנ ןמיונ

 לע רומשל הראשנ דקש הוח וליאו ,םנ ךרדב טשפאדובל עיגהו ,םישנל ןה איבהש

 לוכה ..התוא ליצהל חילצנ ילואו אמא לש הסכמה תא אלמג ,דובענ וניתשי׳ :המיא

 .יוכיס ןיא םינקזלש וטיגב ועדי



 תבה 059),״דובעל םילוכי םניאש םישנאב וקיזחי םינמרגהש ,ונימאה אל

 ,שוריגל דחי התיא האציו ,הליצהל ידכ המא םע הראשנ

 (60) לדנמסייו ברה לש ובתכמו - םישוריגה תליחת

 ,םילפכושמ םיבתכמ השיש ץרוש ףסויו רביירש וציא ואיבה 1944 יאמ שדוח תליחתב

 חא ול רשא ,ןמדלפ םחנמל םתוא ורסמו הבלסיטארבב טארנדויה ןמ ולביקש

 יננהש יפכ ,קגדיממ ידוהי תאז בתוכ" :ןלהלדכ בוחכ םיבתכמב .היקאבולסב

 ךרבתי ומשב עבשנ יננה ,םיישפוחה םימשל תחתמ ,עיקרה תפיכ תחת תעכ דמוע

 .רקשל וינע לכ יל ןיא .התימאל תמא אוה הז יבתכמב רומאה לכש ,שודקה לכבו

 לבקמ דעה ."תמא וזש ונימאי אל הז בתכמ וארקיו ולבקי רשא םישנאש עדוי יננה

 רקוע...םישנאה תא תיממ (ינמרגה)ש תולאבו תועובשב עבשנ אוה״ :ףיסומ בתכמה

 דציכ...םידוהיה םילבומ דציכ ,טרופמו ךורא ירבע בתכמ...םהיפמ בהזה יניש תא

 (61).םידוהיל הרוקש המ לכ לע ״שדוקה ןושלב בתכמה תא ול רסמ ,ינמרג ןיצק אצמ

 אציש ,ןושארה חולשמה ינפל םייעובשכ לבקתה בתכמהש ,רחא םוקמב ףיסומ דעה

 בתכמב בותכ רתיה ןיב .קילג לש םיצעה ןסחממ "הריפסל ו״ל״ב ,ונורכז יפל

 ,םהל עיצמ קגדימב לוכיבכ בתכנש בתכמה ןכל .חצרל םידוהיה תא םיליבומש

 ,וסנכנ רבכ םאו .וטיגל וסנכיי אל ךא ,וסוני ,ודרמי ,ואבחתיש - רבדב וצעייתיש

 .ףוסב ויהיש הממ םיטעמ םיגורה ויהיש יאדו ,םהב וגרהי םאו - םירדגה וצרפי

 הבלסיטארבב בתכמה תלבק םע .םוקמב םידוהיה ןיב וציפהל שקבתמ בתכמה לבקמ

 ריווחה ,וב ארק שיאה .בתכמה תא ול רסומ ,יממעה חבטמל יארחאה לא ןמדלפ שגינ

 ליערי אוה ריעהמ םידוהיה תא וחקי םא .תוומ־םס תולולג ומצעל ןיכהש ,ול רמואו

 לפטל ידכ טארנדויב דיקפתל ךב ורחב ךכ םשל" וב רעג בתכמה איבמ.ומצע תא

 ףסאנ רשא טארנדויל וכרדב ,רישמה אוה ,"ךרדה הניא וז !םידוהי ףלא םירשע-ב

 רייד הבישיה שאר׳־בשוי היה ונורכז יפל .ןיינבה לש היינשה המוקב הבישיל זא

 ,בתכמה תא םהינפל ארק אוה ,טארנדויה ישנא לכ טעמכ וחכנ לבא ,גרבנרטש
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 ץיפי אלש וענכשל וסינו רבדב ונד םה ."תושעל המ ועדי אל טארנדויה ישנא"

 ונתורשפאב ויא" .שיאל רפסי אלש ,ותוא ועיבשה רכ רחא .קותשל וילע .ונכות תא

 זיא םע") "...בתכמב רומאה תא םהל רוסמנ םא ,םתעדמ ואצי םה ירהו םהל רוזעל

 ועק ךפלעה .ךסיוו ךלאז ייז רעדייא ,גידנסיוו טינ ובראטש ולאז ייז רעסעב

 ךלייצרעד טימ ןכאמ עגושמ י יז רימ ןכיורב םאוו .טשינראג יוו ייס ייז ועמ

 ,אשונב ןודל ךישמהו רכב קפתסה אל טארנדויהש הארנכ .("ייז טריפ ןעמ4וא ייז

 ואב .םייתניב רתתסה רבכש לדנמ תא שפחל טארנדוי ירבח ינש ואב רקובב תרחמל יכ

 אלש והושקיבו ךכ לע טארנדויב טלחוה יכ ,ול ורסמו רנלוו שומלאה רודיזיא וילא

 אלו םכתוא לאוש ינניא ,םכדוקיפ תחת ינניא :יתינע" .בתכמה לש ונכות לע רפסי

 רבכ הכו הכ ןיב .רפסל טילחהו הבאלסיטרבב טארנדויה ךכב ןד רבכ .םכל עמשא

 םיצעה-ןסחמב אצמנה יבאלו יאנימ יחרב הנבלמב אצמנה יסיגל םג םייתניב יתעדוה

 -םוקמ תלהנהבש לטסרג יבובל יתעדוה ןכו םיעדוי רבכ יתחפשמ ינב לכ .קילג לש

 (62) ״.זוכירה

 לע רטסו ודי תא שומלאה טארנדויה רבח טישוה חוכיווה טהלב .םירבדו־ןיד חתפתה

 ,ריעל םינמרגה וסנכנ זאמ וידגבב לזרב-טומ ןימטהש הלה .ןמדלפ לדנמ לש ויחל

 המ ךא .םוקמב ךתוא לסחמ יתייה ךכב יתיצר ול" :שומלאהל רמאו טומה תא איצוה

 ירחא שגפינ ..םידוהיה תבוטל םינווכתמ ונינש ירה .הז תא הז הכנ םא ,ךכב גישנ

 םיקתעה בינגה ,בתכמה תא קיתעה ןמדלפ ".תוריטסה ןובשח תא וניניב רידסנו המחלמה

 ,'ץאקגומלו טסוחל םיקתעה חלש ןכ .זוכירה-תומוקמ ינשב ותוחאלו ויבאל םיפסונ

 .ודעיל עיגה בתכמהש ,לסילש תחפשממ רושיא לביק ףא םשמ

 .בתוכה לש ותצע יפל הצוחה וצרפ אל ,בתכמה תא וארקש וטיגה ידוהי רתיו ויבא

 ידוהי לש םבור-בורו ,טארנדויה ירבח לכ טעמכ ומעו שומלאה .המייתסנ המחלמה

 טארנדויה ר״ויב .םילודג ויה באכהו ןוסאה .ורזח אל היסורוטאפרקו ראווגנוא

 תוחפשמה ןדבא לע םילוצינה לש ברוצה באכה .םיטפש תושעל וצר ץיוושואמ רזחש

 .הפ-לכב םהב םילכוא תימצעה המשאההו ןופצמה-ירוסיו ,קספ אל



 .זוזה םויה דע ומייתסה אל םיחוכיווהו תונובשחה

 םידוהיה םיגיהנמה..." .םויכ תויודעה ןמ קלחב יוטיב םיאצומ הלא םיחוכיו

 (םינמרגה) םה העינכ ידי-לעש ובשח םה .םינמרגל דגנתנ אלש ,ונתוא וריהזה

 םג ךכ לע םתוא המישאמ יננהו זא םתיא יתמכסה אל .תוכר רתיב ונב וגהני

 ,,.הזה םויה דע

 .ךשמהב דוע רוזחנ וז הרומח היעבל (63)״ ...הרפכ ול ןיאש הארנ הז !אל

 לדנאמסייוו לאכימ בד ברה ובתכ אלא קנאדיממ אב אל בתכמהש ונל עודי םויה

 .היקאבולסמ

 ,תירבעה היסנמיגה ידימלת דחוימבו ,םיריעצה" .הדיחי הרהזא התיה אל וז

 תויורשפא ויה .ותלוכי יפל דחא לכ ,ךמזב םמצע וליציש ,וטגה ישנא תא וריהזה

 םירמושה תא דחשל היה ךתינ הדובעהמ רוזחל אל לשמל היה רשפא .ךכל תובוש

 תוארוהל עמשיהל תוארוה טשפאדובב הל״יהקהמ ועיגה ברה וננובאדל ךא ,םינושה

 חורבל ילוא ולכי ,ךופה ןוויכב תוצע וא תוארוה טשפאדובמ ועיגה וליא .םיווצו

 רחא יכאלמ דעה ןעוט (^׳.הדמשהל םנוצרמ ואציש םוקמב ,םוקמה ידוהי לש םתיצחמ

 .המחלמה

 זוכירה ידוהי לכש םיצעה שרגמ הנחמ ישארל םינמרגה ועידוה 1944 יאמב 13-ב

 המ קר םתיא תחקל םהל רתוה .האיציל ןנוכתהלו םהילטלטמ תא ןיכהל םיכירצ

 ,ונעטש ויה .תונוש תועומש וכלהתה .וחלשיי ןאל םהל רמאנ אל .תאשל לוכי םדאש

 חומ ילעב םישנא ויה םלוא" .ץראה םינפב תיאלקח הדובעל םירפכל םתוא וריבעיש

 לע .ולסאל ר״ד םלענ ןכ ינפל רפסמ םימי (65) .״וינעל דשחב וסחיתהש חכופמ

 (66)וטגה ינינע רדסל טשפאדובל עסנ יכ ורמאש ויה .תונוש תועומש וכלהתה ומלעה
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 'ץאקגומל רבעוהו רצענ ןכלו וטגל ץוחמ ןשישכ הלילב ספתנ יכ ,ונעט םירחא

 ןיינבל עיגהשכ ,דחא םויש רכוז רדנלסוא ףסוי .רנוק רצבמב םייוניעל

 ןופלטה יטוח תא ערוק ,גאושו ףצוק ידלוז ם-סה שיא תא האר ,טארנדויה

 לש הייריעה תצעומ םעו ם־םהו ופאטסגה תדקפמ םע טארנדויה תא ורשק רשא

 הלחה תינוכמהשכ .ותינוכמ ךותל ופחדו ולסאל ר״ר תא ספת אוה ,ראווגנוא

 הל השריש ידלוזמ השקיבו הינפל המצע הליפה ,ולסאל לש ותשא הצרפ עונל

 ר״ר .׳ץאקנומ ןווכל תטעושה תינוכמל התוא סינכה ידלוז .הלעבל תווליהל

 .ןמטור ףלודא ר״ד טארנדויה ר״ויכ עבקנ ומוקמבו .רתוי רזח אל ולסאל

 ולסאלש ררבתה .המחלמה רחא קר ריעב עדונ ,רצענ עודמו ולסאל ריידל הרקש המ

 תועווזה יכ ןכתייה ,רתוא לאשו ידלוזל היקאבולסמ לבקתנש ,בתכמה םע הנפ

 .רצענ זאו ,תמא ןה וב תורפוסמה

 אוהשכ .בצייתהל ןמדלפ לדנמ לעש ,לוקמרב םיעידומ זוכירה תומוקמ תשולשב

 יכ ותוא הריהזהש ,׳ץיבוקרב ילילב שגפ תירוחאה הסינכהמ יממעה חבטמל םנכנ

 ךלהש ינפל םלוא אובחמ ןיכה רבכ שיאה .וירחא םהישופחב םינמרגה וסנכנ עגרכ

 הלימ תירב םוי ותואב הכרענ םש ,יעראה םילוחה-תיב ןינבל שגינ רתתסהל

 ,רדגל לעמ ץפק אוה .(דגורגשיפ) תיסכודותרואה הליהקה ריכזמ לש ודכנל

 ןבה תעצה תא ללש באה .וטגל רוזחי אלו אובחמל ומע אוביש ויבאל ןנחתה

 אל םלועב ןוה םוש דעב .א" :םימעט השולש לשב היקאבולסל רובעלו אבחתהל

 ואצוה םילהומה יריעצו םידלי םעפ ידמ םידלונ וטגב .ב .ותחפשמ תא בוזעי

 ריגסהל לולע ולועישו הברה לעתשמ ,המטסאמ לבוסו ןקז אוה .ג .היפכ תדובעל

 רזח באהו "!וחילצהו םתא וכל" .היקאבולסל לובגב רבעמה ןמזב םירתונה תא

 .םיצעה שרגמ לא
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 .ןירקה ישנא לכ גרוהל ואצוי ,ורהזוה םה ,חרבי והשימ םא

 איבה טארנדויה .תונורקב םישנאל ךוזמ שיגהל טארנדויל ושריה םירהצה ירחא

 תא ורגס "החורא״ה ירחא .םישנאל רוסמל הת םיאלמ םילודג םיריסו םחל

 תונורקהש ירחא .םילוענמב ולעננ רשא ,לזרב תורשרשב ךתוא וחירבהו תותלדה

 עונל לחה טרופסנארטה ,תועש רשע ךשמב ודמע ,המויא תופיפצב םישנאב ושדגנ

 תואמ שמחו םיפלאכ ואצי הז טרופסנארטב .עודי אל ןוויכל תוצח רחאלש תועשב

 .ןבל ריגב םינמוסמה תונורק השימחו םישולשכב,ריעהמ םישרוגמה ינושאר .םידוהי

 .םיניוזמ םימרארנאיז םתוא וויל ןורחאהו ןושארה ןורקב

 אלא ,םידוהי תואמ שש זא ורתונ םש ,םיצעה שרגממ חקלנ אל ינשה טרופסגארטה

 םישנאה תא ןגראל םהילעש הנבלמב וטיגה ישארל ועידוה םינמרגה .הנבלמהמ

 ולחה הנבלמה ידוהי .עובשב םיימעפ םיחולשמ עובק ןפואב ואצי התעמו חולישל

 רשפאה לככ תוחדל ידכ ריעבש וטגל וא םילוחה תיבל עיגהל ןויסגב ץצורתהל

 שי בוש .הגבלמב וראשנ םינומהה םלוא ,ךכב וחילצה תורופס תואמ .םחוליש תא

 םידוהי םשל ועיגהו ,םילוח תמאב ויה וללה תואמהמ קלח קרש ,םינעוטה םידע

 חולשמה יכ ,םויה וגל עודיה תא זא ועדי אל םידוהיה .םיפסכו היצקטורפ ילעב

 שולש דוע םע דחי יאמל 16-ב ץיוושואל עיגה ,יאמל 14-ב ריעה תא אציש ןושארה

 : היצקלס לכ אלל םינשבכל תורישי וסנכוה םישנאה לכו היסורוטאפרקמ תובכר

 יפל .ץיוושואל ץוחמ הליסמה לע ורתונ אלא ,הנחמה לא ללכ וסנכוה אל תובכרה

 תא םוקמב םייסל ידכ ץיוושואל ומצעב ןמכייא הליל ותואב עיגה דחא רוקמ

 תכרעמ לש "הלוביק תלוכי" לע ,םה ,ץיוושוא דקפמ םע ול היהש חוכיווה

 (70) .חצרה

 תידוהיה הרטשמה" יכ רפסמ קנרט .א .םיחולשמה עוציבב תודיחא התיה אל

 (71) .״טרופסנארט הזיאב אצי ימ ,םישנאה תא הקליח
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 !רמישר ןיכהל ונילעש וטגה דעו לא הצעומהמ העדוה ונלביק" :רפסמ ידלופ .מ

 ונשקיבו ,ןופורקימ היה וטגה ךותב .שפנ םיפלא דע תואמ שמחו ףלא ,םישגא לש

 ,תומילש תוחפשמ ואב .םשריהל דרשמל ואובי יכ ,דחי ראשיהל םיצורה םישנאה תא

 םש !ויה .וירכמו ויבורק ,החפשמה ינב לש המישר ונל רסמש החפשמ לכמ דחא וא

 "לפא״-רקסימ םייקתה תרחמל .תומישרה תא ןיכהו םשרש ונכותמ ידוהי דחא דיקפ

 דע תואמ שמחו ףלא ,דחי שיא םינשו םישמח דע םישמח לש תוצובקבו םישנאה לכו

 םימראדנאיזה" :תרפסמ תולוצינ תצובק" (72) .תבכרה תנחתל ואצוה ,ךרעב שיא םיפלא

 תוצובקב ונרדוס .םיצעה שרגמ ינפל ,םהידיבש המישרה יפ-לע ,תימש דחא לכל וארק

 (73) .״םחר אלל הכוה עגרל רצענש ימ .הנחתה ןוויכל תוכמב ונשרגל ולחהו

 רדתסהל ולכוי הלא .םינושארה ןיב תויהל בטומש ,תואטיגב תועומש וטשפ םייתניב

 ינפל חתמב דומעל ולכי אל יכ תרפסמ דקש הוח .שדחה הדובעה־םוקמב בוט רתוי

 וצרש םיבורקה םירכמה תאו החפשמה ינב לכ תא םשר היחא .האיציה ןמז-תעיבק

 .הנבלמה תלהנהל המישרה תא איבהו דחי םתיא תויהל

 תצובק החלשב םחמ דחאל .םיאבה םיטרופסנארטה יגש הנבלמהמ וחלשנ תאזכ הר י ואב

 ,ןורקל התלעשכ .ךייר הרש םג האצמנ וז הצובקב .םישרוגמל לכוא איבהל םישנא

 תיבל םכתוא םיליבומ !וצפק םידוהי" :שידייב תבותכ היניע דגבל הרקדזה

 םהל הרפיסו התחפשמ יגב לא תוקעזב הצרפתה וטיגה לא הרזח איהשכ ."םייחבטמה

 "..!!חבטל ונתוא ליבוהל םידמועשכ ,טקשב ןאכ םתא" .ןורקב תבותכה לע

 הדובעל ונתוא םיליבומש תעדוי וביא" :ליגרה ,ףיקתה ולוקב יתוא טיקשה יבא"

 יתינפ.טיקשהל לק ךכ-לכ היה אל םעפה "!תיזחה תברקב היהנ אלש ידכ תיאלקח

 ..?םגה רקשב ןימאמ ךנה התא םג םאה ,יטנגילטניא םדא ירה התא ,קחצי" :יסיג לא

 .םש השענש המ לע הברה הרפיס ותעשב .ןילופמ הטילפ ,הרענ הרתתסה יתוחא לצא
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 בישה יסיגש אלא " !?םיכחמ ונא חמל !דרמתנ ואוב" .יתוקעזל הפרטצה תעכ

 קר ירה וללה םידגובה ?ונדצל דומעי ימו !קשנ ונל ךיא ?המב" :הקעצב הל

 לש תחרואה הקעצ "!םינבאב ,םירדעמבו םיתאב" !ונתוא וריגסיש ,הז עגרל וכיח

 (74) .״ונקתתשהו ונפייעתה ףוסבלש דע ונתוא טיקשהל ולחה דצ לכמ ךא .יתוחא

 בשי ובש בוחרהש ס-סה ישנא ושיגרה הנבלמהיב םיטרופסנארטה ינש חוליש רחאל

 איצוהל וטילחה ךכמ האצותכ .םישנאב רתויו רתוי אלמתה םילוחה תיבו טארנדויה

 לכ אלל .םמצע 0-0 ישנא תאז ועציב םעפה .הז וטגמ םישנא יעיברה טרופסנארטל

 םע תוינוכמ רפסמ םואתפ ועיפוה ,םיאצמנה תקידב וא תומישר תנכה ילבו הרהזא

 רובע תולגע איבהל ושרה .םילוחה תיבמו םיתבהמ םישנא שרגל ולחהו 0-0 יסנא

 לופיטה תא ולבקי הלאש ,םידוהיה תא ענכשל ןויסנ ךות ,הנחתל םליבוהלו םילוחה

 םחר אלל וכיח ,םירגנוהה םימראדגאיזה ,ס-םה ישנא .שדחה הדובעה םוקמב שרדנה

 תונוז ,םילגרמ ,המחלמ ירחרחמ" תוקעצו תוללק ידכ ךות ,םירגובמו םידלי

 .ידלוז *ןוטראמ ידי-לע להונ הז שוריג ."ידכו ,םיטסינומוק ,תוידוהי

 ותוא הלבק הייריעה תלהנה .םיקיר וטגה יתב ורתונ בוחרה ישנא חוליש רחא

 םשו תיסכודותרואה הליהקה לש לודגה וינבל סנכוה םיתבב ףסאנש המ לכ .הידיל

 הנחמל ןתרזח םע וסינכה הלא םישנ .הנבלמהמ ואצוהש םישנ תצובק תרזעב רדוס

 .םשורג ינפל םיעתפומה וטגה יבשות וריתוהש ךרעה ירבדמ הברה זוכירה

 ישישה חולשמה רחא .המוד ךילהתב הגבלמהמ וחלוש ישישהו ישימחה םיטרופסגארטה

 ורתונש ףלאכ םע דחיו םיצעה שרגמל ורבעוה הלא .שיא ףלאכ אלא הנבלמב ורתונ אל

 .הלוכ היסורוטאפראקמ אלא ראווגנואמ קר אל ,ןורחאה - ףסונ חולשמ וגגריא םש

 וספתנש םידדובה םידוהיה לכ ופרוצ וילאו 1944 ינויב 3-ב אצי הז חולשמש הארנ

 .שפנ ילוחל םילוחה תיבב םיזפשואמה ופסונ ,ןכ ומכ .רוזיאה לכב םיאובחמב
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 םימרדגאיז ירז• לע ןורחאהו ןושארה ןורקב תובכרה ושייוא םיחולשמה רתיב ומכ

 חולשמה רסמנ םש .היקאבולסב הצישוקל טרופסנארטה תא וויל הלא .םיירגנוה

 םינמרגה ידיל הרימשה תרבעה ינפל ,תויודעה תחא יפל .םינמרג 0-0 ישנאל

 ויה ןהישארש תוידוהי תוחפשמ יתש תוומה-תבכרמ םירגנוהה ואיצוה

 תומש תא רכוז דעה ןיא .הנושארה םלועה-תמחלמ ימיב חבשל־םינויצ ילעב

 .ריעל הרזחב וחלשב םה .הלאה םישנאה

 םה התעמש ועידוהו ןורק לכב ס-סה ישנא ורבע םישרוגמה םע תבכרה תלבק םע

 .ינמרגה אבצה לש וחוקיפ תחת םיאצמנ וישנאו חולשמל םיארחא

 ושרד תאז םע דחי .החירב ינפמ וריהזה םה .הינמרגב הדובעל םיעסונ םלוכ

 .תותלדה תא ורגסו ךרע רבר לכ םהל רוסמל

 תאז התיה תובר תויודע יפל .תונורקה לא ורי .וצישוקמ תבכרה תוקחרתה רחאל

 תונושארה תויריה רחאל .שיא השש-השימחכ ןורק לכב וחצרנ ללכ־ךרדב .הטיש

 ללגב ירשפא יתלב טעמכ היה הז ךא ,הפצרה לע חטתשהל תונורקה יעסונ ולדתשה

 .הברה תופיפצה

 רוחב עיפוה ,תלדה החתפנ ,היקאבולס לס החטשב תבכרה הרצענשכ ,םירקמה דחאב

 ןורת אמא ריא" .םירהל חורבלו רזפתהל ,תדרל ןורקה יעסונ תא ןימזהו ריעצ

 (75) .ןורקהמ דרי אל שיא .הדעה הלאש "?םוקמ ונל ןתי ימ ?חורבל ןאל ?םירהב

 ץיוושואל ךרדב תבכרב

 דחא לכ .םכותל םיסחדנה תא בר ישוקב וליכה םדא ינומהב םישודגה תונורקה

 .רחא ץפח לע וא םילימרתה לע תבסל ידכ הניפ ומצעל שפיח םיאולכה ןיבמ

 השולש וא םיימוי ךשמב ועסנ ךכו ,הדימע םוקמב וקפתסה םירבגהו םירענה

 .םהילגר לע םדמועב םימי
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 .הבישיהו הדימעה תומוקמ יפוליחל רות עבקנ תונושארה העיסנה תועש רחאל

 וסינ םהבש תונורק םג ויה,תבשל וסינ םירחאה ,ריקל דומצ דמע םיאולכה קלח

 .הזל הז םיפופצ םירוט םירוט ודמע םישנאה ,הדימע רות רדסל "םיעסונ״ה

 ןושארה םויה רחאל .םייפגה תא חותמל תורשפא אלל דואמ רצ היה םוקמה

 ועסנש ,םירבגהו םירענה לצא םינושארה השלוחה ינמיס עיפוהל ולחה העיסנל

 .םהיעצפמ ולבסו וטיגב תושק ונועש םהיניב ויה .םהילגר לע הדימעב ןמזה בור

 תידוהיה היסנמיגהמ הרומ .(77) םישנהו םינקזה ודמע םמוקמבו תבשל וצלאנ הלא

 תא ריהזה ךכ-רחא ,תולעל בריס הליחת .ךרדל ואציש ינפל דוע ויעצפמ תמ

 לש הזמ רתוי רמ היהי םפוסש ,םינמרגה תאו ס-סהו םירגנוהה םימראדנאיזה

 היה אל אוה .ןורקה תפצרל ותוא וקרז ,ותלגלוג תא וחציפש רחא .םידוהיה

 .(78) לוקב םיחצורה תא ףדיגש דיחיה

 לע םילימרתה תא ולתש ,ךכ ידי-לע הבישי תומוקמ תונפל וסינ םירחא תונורקב

 ושמיש יכ םילימרתל םיקוקז םיעסונהש ,רבתסה רהמ שיח םלוא ,תוריקה

 תודדובה תוצרפה תמיתסל תוריקה לע םילימרתה תיילת המרג תאז דבלמ .הבישי רכ

 .טעומה ריוואה עיגה ןכרדש תוריקב

 תוטטומתה לש םייוליג רתויב םישלחה לצא ושגרוה העיסנ לש תועש רפסמ רחאל

 דחא ילד .ןואמיצמ םילבוס םג ולחה ןושארה םויה לש ופוסבו ,הירטסיהו םיבצע

 רחאל .העיסנה לש ןושארה םויל רשאמ רתוי אלו ,םיטעמל אלא קיפסה אל םימ לש

 -רסוחב םהל בישהל וצלאנ תוהמיאהו םימ-תופיטל םיננחתמ םידליה ולחה ןכמ

 .שאיימו אכדמ םינוא

 אל םאו ,הרושכ לכה םא קודבל םירמושה וגהנ ,העיסנה תעשב ףאו ,הנחת לכב

 .טלמיהל ידכ ,םישרקה דחא תא וא םיגרוסה תא רסנל חוכב־םיחרוב וסינ
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 הלגתנ םא .תוידוסי תוקידב וכרענ בושו תותלדה וחתפנ ,תבכרה תריצע תעב

 תוחישק וליג םירמושה .דיימ תומל ןורקה לע יארחאה ןודינ חרב והשימש

 .ןורקל םימ טעמ איבהל הריצעה תונחתב םידוהיה לש םהיתושקבל תדחוימ

 ףואשל היה רשפאש דיחיה םוקמה .קנחמה רבג ןב העיסנה תועש ופלחש לככ

 לש רות אופיא עבקנ .גרוסמ היהש יפ־לע־ףא ןטקה בנשאה היה ריווא טעמ

 דיל הדימעב תוכזל םיצמאמה ורבג דחוימב .בנשאה דיל תודחא תוקדל הדימע

 .רתוי רירק היה ריוואהשכ ,הלילה תועשבו תומדקומה רקובה תועשב בנשאה

 טעמ תא םהל רוסמל ועבת הנחתב תבכרה תריצע תעשב םירמושהש םירקמ ויה

 ןרע-יצפח חירבהל וחילצה רשא ,םיזעונ םידוהי לצא הטילפל ורתונש ,םיצפחה

 יקסע תושעל וסינש םירמוש ויה .ךכב הכורכה תוומה תנכס תורמל ,םיטעומ

 .םיתיצמ וא די-ינועש ףלח הבורקה הנחתב םימו םחל וחיטבה :ןיפילח

 תושעל ותפתנש הלאו ,םישרדנה םיצפחה וידיב ויה אל לודגה ובורב רוביצה

 הכוה ף# לטסרג ר״ד .וכז אל םימלו םהמ ולטינ םהיצפח ,"ןיפילח יקסע"

 רמושה תא דחשל ,לוכיבכ ,הסינש ומישאה ינמרגה ןיצקהשכ ,ןבאב תושק

 .(79) ול שיגהש הקשמ קובקבב

 םתוא םיעיסמש הרמא העומשה .תובורקב םילבומל רורב היה אל העיסנה דעי

 תשרבו היפרגואיגב םיאיקבה ולחה העיסנל ינשה םויב רבכ ךא .הירגנוה םינפל

 ריע ,סאשאק) הצישוק ןוויכל הימעפ המש תבכרה יכ ,ןיחבהל תבכרה יספ

 עסמה ןוויכ יכ ,רורב היה התע .ייאהיוא-אילא-רוטאש רבעל םשמו ,תמוצה

 תותלד .הרצענ ,הצישוק ריעל תבכרה העיגהשמ . הירגנוה לובגל ץוחמ לא אוה

 לובגה ירטוש םע דחי םיינמרג לובג ירטוש ועיפוה םיחתפבו וחתפנ תונורקה

 .םיירגנוהה
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 תררועמ תוגהנתה לש הרקמב יכ ,םיעסונבו םידוהיה ינקזב הרתיה הנחתה דקפמ

 רסמ ,ם־םה שיא ,ינמרגה דקפמה .תפסונ הרהזא אלל ןורקל יארחאה הריי ,דשח

 ונכושיו הדובע םשל הינמרגל םילבומ תבכרבש םידוהיה יכ ,השבי ןושלב

 םיעסונה לכ תא ךירדהל תונורקה לע םיארחאה םישרדנ ןכ לעו ,הדובע תונחמב

 וננוכתיש היהי בוטו ,הינמרגב דובעל עבתיי דחא לכש םהל עידוהלו תובורקבש

 תולעהל םינמרגה וריתה האנוהלו העגרה םשל .תיגולוכיספ הניחבמ ךכל

 .םימיא-הזחמ התיה םימה לע תולפנתהה .ןורק לכל םימ יילד ינש

 םירבסה ,םהשלכ םיסומינ לש יוליג ,העגרה תועומש תצפה ,תויעטהב שומישה

 ס-סה ןיצק לש העגרהה ירבד רחאל .םהיתורטמ תא וגישה "העיסנה דעי" לע

 דובענ ונא :םבשחב ,רבסהה ירבדב םנומא ונתבש ויה ,ןילופ־הירגבוה לובג לע

 דגנתהל תוסגל ,אופיא ,םעט ןיא ,תונחמב ובשי םידליהו םינקזה ,םישנה וליאו

 .םלוכ ייח תא ןכסנ ךכב יכ ,חורבל וא

 תוהזל וסינו ןורקב דיחיה בנשאה דיל תובר תועש ךשמב ודמעש םיעסונה ןיב ויה

 .ורבע םכרדש םירפכהו תורייעה לש םייקאבולסה תומשה יפל העיסנה ןוויכ תא

 קרו .ןילופב םיאצמנ םה יכ םלוכל היה רורב ,בוגראט ריעה תא תבכרה התצחשמ

 םידוהיה תא תורוקה לע תודחא םינש ינפלמ תועידיה םבורכזב עתפל ולעו ופצ ,זא

 .ןילבולב ינומהה חבטה לע ,קסלודופ־ץיינימאק תורעיב ,תינלופה תוחרזאה ילעב

 יפמ וא ,תרתחמב ןודנול וידרמ ותעשב ועמשש המ ריכזהל ולחה רתוי םיאיקבה

 תובבר תחיצר לע ,השובכה ןילופמו הניאקוא תיזחמ ורזחש םיירגנוה םילייח

 .םידוהי

 תורזוח תוקידב וכרענ םעפב םעפ ידמו ,תודחא םימעפ תבכרה הרצע ןילופב תונחתב

 .ךרע יצפח וא קשנ-ילכ חירבהל םילבומה ןיבמ והשימ חילצה אמש ,םיצפחב תונשנו
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 לש םתושרב ויידע ויהש ,ןוזמ וא םידגב לש תויראש ומרחוה תאזכ הקידב לכב

 ,םיקית ,םיקיר םיקנרא ,תודווזמ ־לכה םמע ולטנ םיסגלקה .םיטעמה לזמה ינב

 היהש טעומה ןוזמה תמרחהל דגנתהל םידחא וסינשמ .יוכו תוצלוח ,תוכימש

 ולפטי םהו ס־סה ישנא לש תונמאנה םהידיב ויהי בורקב יכ םהל רמא םתושרב

 .ןוזמ םהל וקפסי ףאו םהב

 .הנורחאה התנחתל תבכרה העיגה םימי העברא דע השולש לש םימויא םילוטליט רחאל

 :תבכרה תותלד לע תופיקת תושיקנ ,תוללק ,םימיא תוקעצ ועמשנ רחשה ץנה םע

 םינמרגה וקעצ ("הצוחה") " 80113! ״ (״חותפל) ״ £\1אז100!1€1ה ״

 .םימייאמ תולוקב םהירזועו

 ,םינקזה תא וזריזו ,ודנאמוק־רדבוזה ישנא ודמע םיספה ךרואל ,תבכרה דיל

 .םמוקמב םריאשהל ווטצנ ,םיצפחה תא םהמיע לוטיל וצרש הלא ,תאצל ףטהו םירבגה

 ךכ ידכ ךותו ,"הנחמב תוליבחה תא ולבקת" םהל ובישה ,םיאבה לש םהיתולאש לע

 םינושמ םיספ ידגבב םישובל םישנא .ההתשהש ימ לכ לע קשנב ם-םה ישנא ומייא

 םירגובמל !םיאירב םכנהש וריהצה :םירוטב םירדתסמל ושחלו תורושה ןיב ורבע

 ,14 ליגל לעמ םכנהש ורמא :ושחל םיריעצל .םישימחמ תוחפ ליגב םכנהש ורמא :ונפ

 .(80) רבודמ המב וניבה םרט ולא ךא

 תורוזפ ויה עקרקה לע .תוישימחב רדתסהל ווטצנ םלוכ .תונורקהמ ורהנ םדא-ינומה

 ,םידלי יעוצעצ ,וחכשנש םידגב ,תוקיר תודווזמ ןדיצלו ,םיצפח תואלמ תודווזמ

 ,רשי יריווא וקב ,םהיניע דגנל .םיישיא שובל-ירבדו ,תוכימש ,תורוזפ םיילענ

 תובהל לש ןתועמשמ תא ויידע ןיבה אל רוביצה ןמ קלח .תומוצע שא-תובהל ואשנ

 .רצק ןמז ךות הרהבתנ וז ךא ,הלא

 םילעופ יפלא םידבוע ובש ,יקנע תשורח תיבל ועיגה יכ ,היה המדנ ןושאר טבממ

 .םינמרגה וחיטבהש יפכ קוידב
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 םלוא .תווממ םליצת הדובעהו תשורחה תיבב ודבעי יכ ,ונימאהש ויה ןיידע

 וציאהו "ודנמוק" ישנא ועיפוה תוטעמ תוינש ךות .םירוהרהל ןמז היה אל

 ןיצק ותוא תארקל ,םהידיב תולקמ םע םתוא םיזרזמ םהשכ ,דועצל םישנאב

 הז היהש עדונ המחלמה רחא .תוקושפ םיילגרב דמעש ,יטנגלאו המוק-הבג 0-0

 - םישנ" ,"הנימי - םירבג״ ועבצאב דקפו תינטלתש הדימע דמעש ,הלגנמ ר״ד

 תונפל םיריעצה לע הזימרב דקפ ךבו ,תונבל תויסכ תויוטע וידישכ ."הלאמש

 םינקזה ,םישנה לעו ,יטיאה תוומה תונחמ ,זוכירה תונחמ ןוויכל ,הנימי

 םינקזל ,םישנל ףרטצהל הצרש ימ לכ .ידיימה תוומה ןוויכל ,הלאמש - םידליהו

 ךרוצ ןיא : םהל ורמא ,לוקב םתעד תא ועיבה1הלאו .ןכ תושעל השרוה םידלילו

 לאש הלגנמ .תויאשמב םשל ולבוי םה .םינקזה הנחמב םתוא ושגפת דיימ .גואדל

 לגוסמ יתייה אל עגר ותואב" ?הדליה המכ תב ,הנטקה ותב לע ידלופ תא תובידאב

 .14 ליגל תחתמ ,יתימאה הליג תא ול יתרמא .ןמכייא טפשמב ידלופ רפיס ,״רקשל

 הדוקנה .םודא ליעמב השובל התיה הדליה !הלש סולאמאל) יטומל ץורתש ,הל רומא

 ,יתשא תא אלו התוא יתיאר אל רתוי .הקחרתה יתבש לככ הנטקו הכלה המודאה

 .(81) ידלופ םייס

 .םינמרגה ירבדל ןימאהל חבטל םילבומה ופיסוה ,תוומה ףס לע ,התע וליפא

 ,תונברוקה תא תולשהל ידכ - ינמרגה םודאה בלצה לש תוינוכמ םג ואצמנ םוקמב

 לופיטב םיכוז םילוחה יכו םישלחה תרבעהב רבודמ תמאבש ,השגרה םהל קינעהלו

 ."ועסוי םילוחה ,גואדל המ ןיא" :םינמרגה םועיגרה ,םילוחה תלאשל .יאופר

 ישנא םה םינמרגה ,ףוס ףוס :םבילב ובשח ישיא רשוי לע וכנוחש םישנאה

 .םירקשמ םהש ןכתי אל , תוברת

 ,םישאוימ לש המילא תוצרפתה עונמל האב וזה האווסהה לכ יכ ררבתה רתוי רחואמ קר

 תויוצרפתה רפסמ לע ץיוושואב תרתחמה ימושירמ עדונ תאז לכב .םיבר וא םיטעמ

 .רבודמ המב וספתש עגרב ,היסורוטפרק ישנא לש
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 ןיב רתתסהל וסיגו יאמל 25-ב עיגהש סרופסנארסהמ םידוהי וצרפ לשמל רכ

 (82) רלסה םיסנה הנחמ דקפמ .םוירוטאמרקל ביבסמש תורובבו םיצעה תוסירע

 תוומל ורונו וספתנ םלוכ .םידיינ םירוקרז ביבסמ דימעה (זן03?16זי )

 .28.5־ב תינש רזח השעמה .םוקמב

 ולבוה תוקוניתהו םיניטקה םישנה ,םילוחה ,םינקזה .תוומל ןורחאה עסמה לחה

 טפנה תורוב רותל תורישי םאו קנחב םא ,םינשבכל םשמו תובהלה ןוויכל הלאמש

 רות .ואנקריבב זוכירה הנחמל ונווכ םירחאה .הממיב תועש עבראו םירשע ורעבש

 ולע ,תורוהט תומשנ יפלא םייח ופרשנ ,ורונ ,וחצרנ ,וקנחנ תורחא תועש

 תועידיה תא .םייחב דוע םניאש רכ לע ודיעה רוחשה ןשעהו תובהלה קרו הטימשה

 םיריסאה יפמ םייחב ןיידע ורתונש הלא ולביק םהיריקי לרוג לע תוקודבה

 זגורב םירחאו ,הקומע הגותב ובישהש םהיניב ויה תוצראה לכ יאצוי ,םיקיתווה

 רבכ םה ,המיימשה תובהלב ולע םה" .תוניינעתההו הלאשה םצע לע הבר ההימתבו

 ־תורושבבש המויאה תא טולקל בריס לכשה ,עומשל הבריס ןזואה ."םייחב םניא

 .תואיצמ יהוזש ןכתיי אל !ןכתי אל :ולמלימש ויה .בויא

 זוכירה תונחמבו ואנקריבב

 הלאו ,םינשבכה ןוויכל הלאמש וקלחנש הלא ,תונחמ ינשל הקולחה המייתסנשמ

 לא "םייחל םינודינה" לש הזוזת הלחה ,זוכירה תונחמ לא ,הנימי ונפוהש

 רדגה ירוחאמ .ןוטב ידומע יבג לע חותמ ינרקוד ליית רדג ףקומ היהש הנחמה

 םיריסא רבכ ובבותסה הנחמב .םיעובצ ץע-יפירצ םיירטמיס םירוטב וכשמתנ

 .תוצרא דועמו ןווימ ,הילטיאמ ,תפרצמ ,היגלבמ דנלוהמ ,וילופמ םיקיתו

 ףירצל החקלנ םילבומה תרייש .םיספ שובלב םישובלו םישאר-יחלוגמ םלוכ

 םתושרב ריאשהלו ,םייחרזאה םהידגב תא ריסהל ווטצנ םש ,םידגב אלמ ,יקנע

 .םייפקשמהו םיילענה תא קר
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 ותחנוהש תוכמה ךא ,םידגבה תרסהל תודגנתה ייוליג ויה םידדוב םירקמב

 ,תומולהמל תודגנתה לש ,רתוי םישק םירקמב .םועינכה םידגנתמה שאר לע

 .ם-סה ישנא ידי-לע םידגנתמה דיימ ורונ

 וצחרתה וב ,ץחרמה תיבל ורבעוה הנחמה ירפס ידי-לע רעישה תזיזג רחאל

 ,ירמגל םירפוסמ םשמ ואצי ,וימ ילדבה ילב ,םלוכ .ןיגוריסל םישנו םירבג

 ורטס ,םייפגמב וטעב ,םילוגרפב ס-סה ישנא ומלה הצחרה תעב .רעיש אלב

 תא ווילו םתוא וקליה ,עקרקה לע םתוא ולגליג םישנאה לש םהינפ לע

 .דירחהל דע םיפירח הפ-לובינו הללק ירבדב םהישעמ

 ,םהש העשב יכ םהיתוגברקל ס-סה ישנא ועידוה הצחרהו תרופסתה ךשמב

 תופירח תוחירמ ינימב םיחרמנו םירק םימב םיחלקתמ ,"םייחל םינודינה"

 .תובהלב םהיתוחפשמ ינב םילוע ,םנושלכ ,"תידוהי הפיגמ" דגנ

 לא ואצוהו ,המיזיפ - יומד ,םיספ יושע שובל םלוכ ושבלוה הצחרה רחאל

 רבעשל ןירוחה-ינב וכפה רכב .הצחרה תיב ינפלש שרגמל הצחרה רדחל ץוחמ

 וראשוה תובורמ תועש .שדח םייוניע-רילהת לחה הצחרה רחאל ."םירפסמ״ל

 םילכ םהיתוחוכשכ םיילגרה לע הדימע לש בצמב הצחרה תא ומייסש הלא לכ

 וחקלנ הצחרה רדחמ .םהיתויפל לכוא שגוה אל השולש דע םיימוי .םיכלוהו

 יווילב וכותל ופחדנו ,ואנקריבב יוצמ היהש ,םייקנעה םיפירצה דחאל

 וסחדנ ,הבישי ידכ םוקמ וליפא וב היה אלש םוטאה ףירצב .תולאב תומולהמ

 ,בערבו המויאה תופיפצב םידחא םימי רחאל ותמ םהמ תואמ .שיא 1200-כ

 .תוסוככ תוקיר םירומיש תואספוק ושמיש לכוא ילכ רדעיהב

 רדסמ לכבשכ ("לפא") תרוקיב ירדסמ םויב םימעפ שולש וכרענ ךליאו ןאכמ

 וחילצה ם־ם־ה ישנאש דע ,תועש יבג לע תועש דומעל םיריסאה וצלאנ הזכ

 .חרב אל םהמ שיאש אדוולו ,שדחמ םתוא רופסל



 ,םיריסאה רפסמש החכוהכ ,םייחה םיריסאה דיל והוביכשה ־ והשימ תמ םא

 .ערגנ אל ,םיתמ וא םייח

 ואנקריב הנחממ םייחב וראשנש הלא וחקלנ ,הלא םייוניע ימי רחאל

 רוצייל תשומחתלו קשנל תשורח יתבל ,םחפ תורכמל :םירחא זוכיר תונחמל

 ,ס-ס-ה ישנא תחגשהב ,הלא תונחמב .תרחא הרטמ לכלו המחלמ תורטמל םיפלח

 "םילפא״ב קלח לוטילו ,הממיב תועש הרשע-עברא דע הרשע־םיתש דובעל וצלוא

 תמוקמ תואמב ורזופ התביבסו ראווגנוא ידוהיש הלגמ םילוצינה תמישר .םישיתמה

 .הדובע

 .תודחא המונת תועש רחאל רקובב 04.30 העשב לחה םתדובע םוי

 תודחא תוקד רחאל .תוטיעבבו תוללקב ,תולא לש תוכמב הוולמ התיה םתמיק

 ,הנחמה ןושלב ,"הפק" וארקנש ,רוחש עבצב םיחולד םימל רותב םלוכ ודמענ

 הלא "םילפא״ב ."לפא״ה שרגמ ןוויכל תצלואמה הצירה הלחה היתשה רמגבו

 תורושב םדמועב ואפק םירחא ,םיחכונה םיריסאהמ תובר תורשע רקוב ידמ וחצרנ

 - םיבלכב םיוולמ 0-0 ישנא ידי-לע הדובעל ולבוה דמעמ וקיזחהש הלאו

 הדובעה .יוגן תשורחה-תיבב הדובעל ,הינב תודובעל ,םחפ-תונורק תסמעהל

 ,"ופאק״ה לש וא הדובעה ילהנמ לש םזוריז ךות ,תלהובמ הצירב התשענ

 .תוומל תוירי - םימייוסמ םירקמבו תונובלע

 אלב ,דחא םלעהב ,םירהצה תועש דע תומדקומה רקובה תועשמ הכשמנ הדובעה

 ןתינ ,םידחא זוכיר-תוגחמב וא ,הדובע תומוקמ ולא־יאב .החונמ אלבו קספה

 .תרחואמ העש דע דובעל וכישמה בושו הניזמ הלוכת לכ אלל ,חולד קרמ

 .דוע ומק אלו םתדובע תעב וערכש ויה םוי ידמ
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 והשימ בינגמ אמש ררבל ידכ ,תוינדפק תוקידב וכרענ הנחמל הסינכה ינפל

 םשו םירדסימה שרגמל םיריסאה ולבוה רעשהמ .הנחמל קשנ וא ןוזמ םהמ

 ,םיטועפ םיאטח ללגב .םהיתימע תיילתב ומויב םוי ידמ טעמכ תוזחל וצלוא

 תונגראתה לכמ ,העתרה יעצמאכ ,דחא לכ לע הלח היילתב הייפצה תבוח

 .תיתרתחמ

 .םינשבכב תומל םניד היה דחא הדובעל דוע םימיאתמכ םיצאנל וארנ אלש הלא

 םלקשמש םיריסאה םיזאגה יאתב ומייס ךכ .תוומל וחקלנ הקידבה תרחמל ,ןכאו

 .תיתטיש הבערה תמחמו תעגיימו השק הדובעמ החפ

 תוומה ירקמ .זוכירה תונחמב םידוהיה רפסמ םויל םוימ תחפ הלא םימרוג בקע

 תיטייבוסה הפקתהה החתפנ וב םויה ,18.1.1945-מ לחה בוש וברתנ םהיניב

 תא עונמל םיריסאה לכ תא םהמע לוטיל וטילחה םינמרגה .ןילופב הלודגה

 םייח םידע םהירחא ריאשהל אל ידכו ;הינמרגב םדיבעהל ךישמהל ידכ םרורחיש

 םע קסופ-יתלב ץורימ ךות ,רפסמ תועובש ךשמבש ,הגיסנה עסמב .םהיעשפל

 םיריסאה םהיתובקעב תעה לכ ומדקתהש ברעמה תומצעמ תואבצו יטייבוסה אבצה

 תורייש לוסיח ידי-לע םהמ רטפיהל וסינ םינמרגה .םהינומהב ולפנ םיגוסנה

 ,רתויב םישק רוק יאנתב ,םירטמוליק תואמ ילגר עסמב עונל וצלאנש ,תומלש

 ידיב םתומ ואצמ אלש םהמ הלאו .תועובש ךשמב םיחותפ תונורקב עוסנל וא

 הלא םימיא תועסמ רחאל .םתוא ודקפש תולחמה ידי-לע םהירוסימ ולאגנ ,םיחצרמה

 עסמב ולחהש תואמה ןמ דבלב תורשע םישדחה זוכירה-תומוקמל ללכ ךרדב ועיגה

 ,ןזור-סורגב ,ואכאדב ,ןזלב־ןגרבב ,ןאזוהטאמב .תפסונ םירוסי תשרפ הלחה םשו

 תנכהב ,תורהנמ תריפחב ךרפב ודבעוה ,םירחא זוכיר תונחמ תורשעבו ץילרגב

 .םירהה ירבעמב וא םיכרדה יריצל תורחא םירוציב תודובעבו םירקנובו םירצבמ

 רוא תא תוארל וחילצה םיטעמ קרו ,תונברוק לופנל וכישמה הלאה תומוקמה לכב

 תלערהמ האצותכ ,וירחאלו הז םויב ותמ תונחמה ישנאמ םיטעמ אל .רורחשה םוי

 .סופיטה תלחממו הביק



 םבור ךא ,ושרוג ונממ םוקמה תא דוע תוארל וצר אלש םילוצינה ןיב ויה

 םהיבורק תא שפחל ידכ התביבסלו ריעל רורחשה רחאל דיימ רוזחל ושקיב

 .םייחב ורתונש

 לוכשב ךישמהל םילוצינה לש םחוכ ־ ולא תועווזב םישנאה לש םתדימע

 ,ישונאהו ידוהיה לרוגה יאלפמ םה ,םהייח תא םקשלו ,רורחישה רחא תומתיבו

 לש ופוג תא חוצרל רשפא :תושונאל הלודג הרושבו תודע יאשונ םה ילואו

 וחור תא תימהל החוכב ויא ,היהתש לככ תיתעווז תונדור םוש ךא ,םדאה

 תנוכמ הדגב תלעפומשכ םגו רתויב םיינוציק ץחל־יבצמב אל םג תוומלאה תב

 .תיתייחה התוירזכאב - רתויב הלפשהו ,תינכט הניחבמ רתויב תללכושמה ,חצרה

 םירגנוהה לש םתרזעב התלועפב תיצאנה חצרה תנוכמ

 .המחלמה רחא קר ונל עדונ ,התע דע ונרמאש לכ

 ינמרגה דועיתב םילגתמש םירבדה לכ לע תעדל ולכי אל היסורוטאפרק ידוהי

 תוינמרג תודועת לש הרוש ךותמ .םידוהיה שוריג וינעב ,ידוסה ירגנוההו

 םינמרגה וליעפה םימוצע תוחוכ יכ ,םידמול וננה ךנמז-תונב תוירגנוהו

 .הירגנוה ידוהי לכ דגנ תולועפה תרגסמב , לבחה ידוהי תא דוכלל ידכ

 שוריגל רשקב תונושה תוינמרגה תויושרה ויב תוצצורתהה תא תולגמ וה

 דציכה- המחלמה רחא םמצע ומישאה םילוצינהמ םיבר .םידוהיה לש םתחיצרלו

 קבאמ לחנתהש תולגמ תודועתה ?הדובעל םתוא םיליבומש ,ךכב ןימאהל ולכי

 םדוק םג ומכ 1944 תנשבו ןמצע ןיבל ןניב תוינמרגה תויושרה ויב ןודינב

 שארמ רעשל היה רשפא-יא םג .לבקתי ןמכיא לש ווקהש חרכה היה אל ןכל

 תויושר ויהש ,ררבתמ .אלמ הכ היהי הדמשהה תינכותב ירגנוהה הלועפה ףותישש

 דוע 1944 לירפאב 15־בו הדובע־חוככ םידוהיב וצר רשא,תוירגנוה םגו תוינמרג

 םיפלא תשמח לש תוצובקב ,הדובעל דבלב םידוהי ףלא םישמח תאצוה לע רבודמ היה

 (83) .םימי העברא-השולש לכ ,שפנ



 תר סבל חרכה ,ענכיהל םיבכרמ ריה אלפ םישנא תרבלב םעפש זפה םייחה ךרצר
 םזי : םיבררבמר םיברש תרררקממ רפבב םייחב דרפיהל ידכ ירשפא—יתלבה תא
 יתרמא" :רפיס דחא דפ ."םתל םמב םיבמרגה תא תרארל" ,המקנל ףאשש ימ

 .".רבידמ םידרה יל היהת רללה תררצה ירחא יכ ,ךל פד ,יבבל

 רבגתהל רלכי םיברהאה םיבררקה תא ליצהל ןרצרהר הלא םיפינמ חוכמ קר
 זרכיר םשל רסייג דבל םירגנרההש ררבתמ .םדגנ רסירגש עשרה תרחרכ לפ

 .םיסראדבאיז תראמ שמחר םיפלא תרחפל ראררגנראב זרגירה תרבחמב םידוהיה
 התיהש שיא םיתאמ לש ס-ס תדיחי ,תימדקמה הרסשמה לכ ךכ םשל הסירג ךכ

 ,רפסמב 48 ,הינמרגמ ס-ס ישבא תצרבקר תירגנרה ירברד סינאוושמ תבכרומ
 שדרחב הלשממה תבישיב יקאב ולסאל ידי-לפ רסמנש ח״רד יפל .םהילפ החקיפ

 תא ועציב הלא .(84 םימראדבאיז ףלא םירשפ הלרפפל וסירג 1944 ילרי
 תרחפל רזכור הדרקנ לכבש ךאכמ .היסררוטפרקב תודוקנ רשפב זונירה
 קר ואצמב םהבש היסורוטפרקב תרמוקמ ריה ,םלוא .םימראדנאיז םיפלא
 הייסולכוא םפ ,ראררגנראבש ירה .דבלב םידוהי םיפלא תפברא-תשרלשכ

 תראמ שמחו םיפלא רצקרה ,שפנ ףלא םירשפ דפ רשפ-הברמש לש תידוהי
 לובגה תרטשמ ישנא ;תיאשחה הרטשמה ישנא דבלמ הלא לכ .תוחפל סיסוודרס

 ךאכ וצרשש טכאסרווהר דאו ונוהה, ישנא :םינשה לכ ןאכ םיליפפ ויהש
1014 • 0 . ~) 

 די!*,חורבל םיסנמה םידוהי םמצפב חוצרל^ףאו ,היסורמ םתגיסנ םפ םהינומהב
 .פצבמל די תתל םינכומ ויה־םהיתורצ לכלו םתלפמל םיארחאה

 עטק לכ לפ ורגס דציכ ,שוריגה תעבו זוכירה תעב וטקנש הלופפה תרוצ לע
 .םימדוקה םיקרפב םיטרפ ונרפיס קדקודמ יאבצ עצבמבכ ,דצ לכמ בוחר

 םג .ה יס ו לכ ו א.ר יכרצמ ךרוצ םושב ללכ ובשחתה אל םהש ףיסוהל דופ שי
 אל ללכ ובשחתה אל ,תוידוהיה תובלחמה תריגס םע תוקוניתל בלח רסחשכ

 חלשנש ,ח״ודב ןויעב הלגתמ תאז .םידוהיה םילעופב אלו תוקלחמה ילעבב
 תודועת אורקל אלא רנל רתוב אל (85) .הצישוקב ינמרגה לוסנוקה ידי-לפ

 לש םתייאר תדוקנמ היסררוטפרק ידוהי לש םתחיצר לע םירפסמה ,וללה
 .םיחצרנה תבוגתב ןודנש ינפל (86) םיחצורה

* 

 רצקה םמוכיס תא םלואו ,יגולונורכה םרדס יפל ןלהל תורדוסמ תודועתה
 .ןנכותמ םידמל וננהש ,םיבושה םיאשונה יפ-לפ רוסמנ

 ןושארב רבכ םיעמוש ונבה היסורו םא םרקב םידוהיה דגנ וטקננש ם יעצמאה לפ
 .רוזיאל םינמרגה תסינכ רחא םימי עובשכ ,לירפאל



 םידוהיה לרוג לע הירגנוה תלשממב תוטלחההו ןוידה ינפל ,תיסחי ,בר ןסז
 תא פורסנניר זיחה-רשל רייאסנזוו ריבעס 1944 לירפאל 3-ב ..ונידסב

 ןושאר םויס הירגנוהב תינמרגה הרסשמה דקפמו הובגה ס-סה דקפמ לש ויחוויד
 סדודיבו םתדרפה" לע ח״ודב ,רסמנ רתיה ןיב .((?1-1 ,248-־ת) לירפאל

 םידוהיה זוחא ןהב סאסגרבו •זיאקנוס ,ראווגנוא םירעה ידוהי לש תואסיגב
 לע ס-ס ה דקפמ חוודמ ךכ ומכ ."דחוימב הובג וניח תיללכה היסולכואב

 םינקז תודעומ תמקה
 .וללה םירעב (*׳_ ז6.*יז־;: <**־•־ )

 עודי היה רשא ,םש ,"סארנדוי" גשומב םינמרגה ושמתשה אל הנווכבש ןוכתיי
 ,ילוא ;רשפא .רוזיאב ןילופ יטילפ יפמ היסורוספרק ידוהי ןיב הצמשל
 יכ םוקמה ידוהי תא תולשהל התיה םתרסמש ,םיעצמאה ןיב תאז םג תונמל

 .ןאכ הרקי אל ןילופב הרקש המ

 רוזיאמ םידוהיה לש םזוכיר תליחת לע ,ןילרבל חוודמ רייאמנזוו ,לירפאב 18-ב
 ,ץאקנומב ןכוש ,היצקאה תא תעצבמה ס־־סה ישנא הסמ ."ןנכותמכ" םיסאפראקזד
 הילוסנוקהמ ,הקשוסאמ ,רייאמזבוול חוודמ ,הז ירחא םימי השולש .(251-ת)
 ,גבוא תוזוחמב םידוהיה לש םיזוכיר עוציב לע (הצישוק)( ואשאקב תינמרגה
 ת>צבונם הביבסה ירעב זוכירה תומוקמל םתרבעה .הלוכ היסורוסאפראקבו גרב

 גרבגרינ תודועתב ^4/95-98 יסמ) .תויגנוהה הרטשמהו הימראדבאיזה ידי-לע
 ,>יתפםב העצובש ,הריהמה הלועפה תובקעב יכ ףיסומ אוה הזל (21 2.4 םוימ

 תויעב וררועתה ,ןכ ומכ .םירעל תיאלקח תאצותו בלח תקפסאב םיישק וררועתה
 ןיא" .םידוהיה ידי-לע ולהונ וא ודבוע (ורכחנש תוזוחאב םדא חוכ לש

 ,תינמרגה הילוסנוקה שיא ןנוגתמ "ראסנווניאה תנכהל אל ףא ,םישנא ןיפסמ
 םתאצוה רחאל דימ ידוהיה שוכרב עצובש לזגהו דושה תא זרתל ידכ ילוא

 .םוקמהמ

 רוז יאב היצזיאוסיגה תלחתה ל? פורסנבירל חוודמ רייאמנזוו לירפאל 23 - ב
 ידמ םידוהי 3,000 לש םתרבעהו הרובחת יניינעב ןתמו אשמ לעו םיסאפראקה

 םוקמ" ( ־ 145- ת) היסורוסאפרקב רקיעב .יאמל 15 - ב ולחיש םוי
 לס תונויער םינמרגה לצא ויה יכ ונל עדונ תאז הדועתמ.״1 יו ושוא הפילקה

 וסרגיי רייאסנזוו ירבדל .ץיוושואל ילגר דעצמב רוזיאה ידוהי תרבעה
 יישקל ףסונ ;םידעוצל םילענמו ןוזמה תגשהב הזכ דעצמב ידמ םילודג םיישק

 .ךרדב םתרימשל םדא-חוכ תגשה

 "תדחוימה היצקא״ב וזכור שדוחב 22-ל דע יכ ,ס-ס-ה דקפמ חוודמ תרחמל
 שורסרמ זוחמ ללוכ) םיסאפראקה רוזיאב תכשמנ וז היצקא .םידוהי 135.000
 םויס •?1.3 ,255-ת) ...תוסרפה אללו ,תינכתה יפ-לע (הינאבליסנארס ןופצו

24.4). 



 לש ילאטוטה שוריגה תא ריכזמ רייאמנזוו הב ,תאז הדועתל רוזחנ דרעו
 .ם ידוה יה

 תוטלחהלו תוארוהל ומדק םידוהיה דגנ תולועפהש הרק םירחא תומוקמב םג
 תירגנוה תואמצע לש תימדת לע רומשל םינמרגה ולדתשה תאז לכב .תוימשרה

 תלשסס לש תוימשרה תוארוהב ובשחתה אל ללכ םינמרגה הז רוזיאב .ןודינב
 תויושרה לש העיתפמה ןתארוה לע תרבדמה ,הקספב ןאכ טלוב הזו הירגנוה

 היסורוטאפראקב .הירגנוה יבחרב תוידוהיה תויונחה תא רוגסל תוירגנוהה
 הארוה תמייק רבכ אלא ,תוידוהי תויובח יזא תומייק אלש קר אל -

 תא ריכזמ רשא ,ריעב טלש לכ דירוהל ראווגבוא תייריע שאר לש תימוקמ
 .(ןודינב - ( ) יאגמ תארוה םולצ •ר) .רבעב םידוהיה לש םמויק

 םג תטלוב ,היסורוטאפראקי תואיצמב השענה ןיבל הקיקחה ןיב המאתהה יא
 םרוקיב רושיא לע רפוסמ רב ( ) שדוחל 3 םוימ ס-ס-ה ח״ודב

 ...עונלוק יתבב םידוהיה לש

 הדועתב תרכזומה תוילארטיונ תונידמ לש תוחרזא ילעבל דחוימ הנחמ תמקה םג
 רקבי ןמכייאש ,חיטבמ רייאמבזוו ( - 153) תרחא הדועתב .ןאכ העצוב אל

 ךמכייא .םישרוגמל סידמעומהמ םדירפהל ידכ ,זוכירה תונחמב עובש דועב

 םיאולכהמ שיאש חיטבהל זא גאד אוה .יאמ שדוחב היסורוטאפראקב רקיב םבמא
 היצזיאוטיגה תדובע" יכ רייאמנזוו רסומ יאמב 4 םויב .ישפוחל דוע אצי אל

 םיאולכ םידוהי ףלא םייתאמכ .המייתסנ / 1 ׳םמ רוזיא / םיטאפאקה רוזיאב
 לש היבמרגל םתרבעהב לחוי יאמ שדוח עצמאב ...תואטיגו תונחמ 10 - ב

 ".2 יסמו 1 ׳םמ רוזיא ידוהי

 3,000 - כ ויהי םרופסנארט לכב .םויל םיחולשמ העברא תרבעהל םיפצמ
 ,םויל םישרוגמ םידוהי ףלא רשע - םינשל לדג ןכ םא רפסמה "...םידוהי

 יגיצנ לש הניווב תפתושמה םתשיגפב המייקתהש,תועסהה תינכותל םאתהב
 .תירגנוהה הירמראדנאיזהו תינמרגה ןוחטבה תרטשמ םע ,"ןאבסכיירה"

 ( הניווב השיגפה ,",ץברפנוק״ה תוטלחה לע רייאמנזוו רזוח ,יאמל 11 םויב
 ווזיאס םידוהיה 325.000 ; ״דעיה םוקמ״ל םיעסהה תינכות תא ודבע הב

 לכב שיא 3,000 םע תוימוי תובכר עבראב ורבעוי ןגריבבניזמו םיטאפראקה
 159) .ינוי עצמאב ,תינכותה יפל םייתסת שוריגה תייצקאש ךכ ,ןהמ תחא

 ףסונ יונש לע עידוי אוה ,יאמב 25 םוימ קרבמב ,רתוי רחואמ.( ׳2<-6
 היצקאה הארינכ רמגית תובורקה לש רתי תסמעה תובקעב .תאז תינכותב

 .היה םנמא ךכ .ינויב 7-ב רבכ
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 הירגנוהב הדובעל וחקלייש ,םידוהיהש וצר םינוש םיינמרג םילעפמש רדגתמ

 ןוימש ושרד םשארב ךמכייאו ם־ם־ה ישנא םלוא ,םתושרל רשיה ורבעוי

 ידי-לע היצקלסב - רבד לש ושוריפ .ץיוושואב ושעיי םתקולחו םישרוגמה

 םידוהיה לש םבור־בורל תוומ־ןידו ,הלגנמ

 ,היסורומפרק לש וזכ תידוהי היסולכוא יבגל ןידה רזג רומח היה דחוימב

 םישמח ליג דע םיבותגשהו הרשע-עברא ליג דע םידליה לש םקלח לודג היה הבש

 .היפכ-תדובעל,םבורב,הב םיסיוגמ ויה

 םבור וחילצה אל עודמ םג ונל ררבתמ ,ןמצע דעב תורבדמה ,תודועתה רותמ

 לדוגו םידוהיה דגנ וסיוגש.־. תוחוכה רועיש יפל .החירבה תונויסנ לש

 םהבש םירקמה םתוא לכב .לצניהל יוכיס םוש םהל היה אל .תונושה תודיחיה

 -תמא לכל םאתהב רשא ,םיאנתב תאז ושע ,רתתסהל וא חורבל םיטעמ וחילצה

 .טלחומ שואיל םאיבהלו םעירכהל םיכירצ ויה ליגר טופישו תלבוקמ הדימ

 תידוהיה הבוגתה

 הדבועב ונלקתנ ראווגנואב יצאנה ןוטלשל תידוהיה הבוגתב ונקוסיע ולחמב

 םידוהיה ומשאוה ובש ,"תיאשחה תיזחה" ורפסב לטיה .ו לש וירבד .ההימתמ

 םהיגיהנמ לע וא תוגברקה לע המשאה תא ליטהל ונויסג ,העינכבו תויביסאפב

 תידוהי-אלח ןהו תידוהיה תורפסב ןה םיעיפומ ,אלמ עדימ םחל ורסמ אלש

 .ונרוזאב תקסועה

 בושח הכ ינושאר רוקמ שמשל וירבד םילוכי םאהו לטיה .ו ותוא והימ ךא

 ? תידוהיה הבוגתה תכרעהל



 יאקירמאה יאשחה תורישל תועידי רסמ ךא ס-ס-ב הובג ןיצק היה לטיה

 .םירגנוההו םינמרגה דגנ תונעט רפסמ איבמ אוה ורפסב .המחלמה ףוט תארקל

 קצומ דוסי תורסח ויתונעט יכ ונל הארנ םיפסונ םיכמסימו תודבוע רואל

 ףאש וא ןדוסי תועטב םידוהיה יפלכ ויתונעט םג יכ קיסהל ילוא לכונ ןכל

 םירגנוהה יפלכ ויתונעט תא הרצקב קודבנ ,הז בלשב .הליחתכלמ תופלוסמ ןה

 .םינמרגהו

 הירגנוה לש םיילכלכה היבאשמ תא ומתר אל םינמרגה יכ ןעוט לטיה .א

 לכה םינמרגה ושע ,תוחפל ,םויכ םייוצמה םיכמסימה יפל .המחלמה תורטמל

 .םיילכלכה היבאשממ הירגנוה תא ןקורל ידכ

 תושרל הלכלכה לכ תא" דימעהל איה הרטמהשכ אשונב תוחיש ומייקתה 1944-ב

 ףתושמה םניינע לעו הירגנוה לע םיניגמ םינמרגהש הנעטב ,"הנידמה

 (1 .המחלמב

 םינמרגה דצב םחליהל םיששו ברק־חור םירודח םירגנוהה ויה לטיה העדל .ב

 ,םינמרגה לש ןהו םירגנוהה לש ןה ,ונידיבש םיכמסימה יפל .םיסורה דגנו

 1943 ראוגיב םתגיסנ תעב תודבכ תודבא ולבס םירגנוהה .ךכ הז ןיאש הארנ

 תארקל .םינמרגה יפלכ ,האנשו דחפ תאז םעו םיסודהמ דחפ ישגר וחתיפ זאמו

 ףותיש - ףסונ טרפו םהילא ליפשמ סחיב םינמרגה תא ומישאה םה 1944 ףוס

 .(2 םיחולשמה םויס םע קספ םידוהיה חוליש תעב יגמרג-ירגגוהה הלועפה

 "שאלוט ירופיס יפלו 27.10.44־מ גרבנפירג יחווד יפל - המצע תיזחבו

 ךא םירגנוהב תוינמרג תושיגנ ,תוריבא .תוינומה תוקירע ויהש הארנ

 (3 .םחליהל הפיאשו ״ברק-חור״ אל שוריפב
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 תא יוארכ ולצינ אל םינמרגהש איה לטיה לש הבושחה הנורחאה ותנעט .ג

 יפל *ןא .הנגהל תוחוכ קיפסמ םש וזכיר אלו םיטאפראקה ירהב הנגהה יווק

 לכ ךרואל 30-כו םיטאפראקה חרזמב תויזיביד 8 וזכור םיינמרג םיחוויד

 :ןלהלדכ היה תיסורה הפקתמה תליחת םע רוזיאב םילייחה רפסמ .םיסכרה

 28,304 ;תושתכתהה תודיחי ישנא 19,369 ;תורעתסה תודיחי ישנא 9,552

 1/4-מ רתוי כ״הסב .םירגנוה 173,034-ו ,ס-ס ישנא 40,102 ;הברזר

 םהילייח תא ריזחהל וצר םירגנוהה יכ ןייצל שי ןאכ .םילייח ןוילמ

 תודבא ומרגב בוש ךכבו םתוא ובכיע םינמרגה ךא רבוטקואב 15-ה תארקל

 (4 .םירגנוהל תודבכ

 ובורו םיגיוזמ תוחוכ לעב ,ינוביר םע ויה םירגנוהה יכ רוכזל ונילא

 לומ ןיטולחל םינוא-רסח היה תאז לכבו .המחלמב 1944 תבשב הצר אל

 .יאבצ חוכו תונוביר ורסח ,תאז תמועל םידוהיה .ינמרגה רוריטה

 םינמרגה יפלכ לטיה תונעט יכ ,חכווינ ,הז רצק ןויד לש ומוכיסב םא

 ידוהי לש וירבד םג יכ חינהל ,ילוא ,ובל רתומ ,תונוכנ ןביא םירגנוההו

 תויביסאפה יכ ,תיעטומ דוסי תחנה לשב .םדוסי תועטב היסורוטאפראק

 .ןוסאה תא םהילע האיבהש איה תידוהיה

 היסורוטאפראק ידוהי תבוגת לע ,תיסחי טרופמה ןושארה רואיתה ,רומאכ

 רטלוו ידי-לע רסמנש ,הז הארנכ אוה ,האושה תפוקת לע תיללכה תורפסב

 ימיב ינמרגה יאשחה תורישה לע 1950 תנשמ ורפסב ( מ׳י*©ת ) ןגאה

 .(5 היינשה םלועה תמחלמ

 םיאלנ םניאש ,םיבוש עדמ-ישגאו םינוירוטסיהל רוקמ םישמשמ וירבד

 .הזה םויה דע םהירפסב םהילע ךמתסהל וא ,וירבד תא טטצלמ



 יעדמה םלקשמב םגו םפקיהב םג - עמשמ יתרת - לקשמ ידבכ םירפסב רבודמה

 הבוחה-ירפס תומישרב םילולכ םהו ,רפסמ תורודהמב רבכ ועיפוהש ,ברה

 ,תושדחה תורודהמב ובוש םיבר םירבד .םלועה יבחרבש תואטיסרבינואב

 ורפסמ חוקלה עטקה ךא (6 גרבליה .ר לש וא רגנילטייר .ג לש םהירפסב

 .רתוי תורחואמהו תושרחה תורודהמב ףא יוניש אלל ראשנ לטיה־ןגאה לש

 דיימ "תיאשחה תיזחה" רפסב "הניארקואוטפאראק" ידוהיב תקסועה הקסיפה

 ןושארה ךוראה קרפב העיפומ ,ינמרגה יאשחה תורשה לש הנבימה רבסה רחא

 ןוגריאה תוטיש יכ ,הנקסמל עיגמ לטיה .וו ."םירבק דע ךירדייהמ"

 וחנוה !היתודוסי רשא ,חצרה תאווסה תטיש ללוכ ,ךירדייה לש תודחוימה

 ךכל החכוהכ .ותומ ירחא םיבש םג ןהיתורטמ וגישהו ולעפ ,ךירדייה ידי-לע

 , המצע הירגנוה ךותבו .1944 תבש ביבאב הירגנוה ידוהי תוגהנתה תשמשמ

 .היסורוטאפראק ידוהי לש תאז איה ,תובברקה תבוגת לע תדמלמה תינוציקה אמגודזו

 תורמל ."תירפסימ הניחבמ רתויב םיקזחה םיידוהיה םיבושייה ומייקתה םש"

 םהיתואמל ודעצ" םידוהיה ,הז רוזיאל תודחוימה תויורשפאהו ברה םרפסמ

 םתוא וסימעיש וחיגה ,תודגנתה אללו םיענכנ תבכרה תונחתל םיכורא םירוטב

 .עצבמה לע וחקיפ םימראדבאיז לש טעומ רפסמ קר .תובורקב (םתוא "ומרעי" וא)

 רתויב םיקזחה םיבושייה תא הליכה רשא הניארקוא-וטפראקב .חורבל היח לק

 ,םיתובעה תורעיהו השק התיה םהילא השיגהש םירהה ונמיז ,תירפסמ הניחבמ

 -רזגמ וז ךרדב םמצע וליצה םיטעמ קר םלוא .ךורא ןמזל םיאובחמ וקינעה

 ."םניד

 םלועב םייניצר םינוירוטסיה ידי לע הלבקתנ ,רפסמ תופסות םע וז הקסיפ

 לש המלש הצובק .(8 וילע םיקלוח ןיאש ״הייאר דע" לש הנמיהמ תודעכ

 רמול וליפא וחרט אלו לטיה לש ותסיפת תא ולגיס עדמ ישנאו םינוירוטסיה

 .תאז הנקסמל וא הכרעהל ועיגה דוסי הזיא לע



 םהיתוריקחב ןהילא ועיגהש תוקודב תודבועכ םירכזנה םירבדה תא םירסומ םה

 .ונממ ובאשש רוקמה תא רימת םילגמ רפסמ םייוטיבש אלא

 הדובעל ושגינ...ןמכייא ירזוע" יכ עבוק הירגנוה לע בתוכה רגנילטייר

 םלהליוו ירבדל םאתהב ,תאז ףא תאז .םתושרל דומעת תינמרגה הרטשמהש ילבמ

 םימראדנאיזה רפסמ - טשפאדובב ןמכייא םע םיקודה םירשקב דמע רשא ,לטיה

 ,רפוסי יכ ןמואי אל" :האילפ רגנילטייר אלמתמ ןכל "...דומנ היה םיקסעומה

 תומוקמל תובורק ויהו היצילאגב ולבג רשא ,היינתור לש תוידוהיה תוליהקה ךא

 םזילאטפבו המלשהב 1944 תנשב ולביק ,1942-3 תנשב חצרה ישעמ ועצוב םהבש

 יכרד ויה ולאו ...1942 תנשב היצילאגב םהיחא תאז ושעש יפכ םלרוג תא

 תובכרה ונפ ,היקאבולסל בושרפ דיל ןתסינכ רחא יכ ,ףוסה דע םתבוגת

 תובוזעה תועקבה ורד ולתפתה םלוכ רשא ,םינושה םילולסמב ץיוושואל

 חילצהל םיבר םייוכיס ויה םהבש תומוקמב .םיטאפראקה לש תודעוימהו

 .09 דואמ םיטעמ תונויסנ קר ושעג םלוא ,החירבב

 תואלתב ודמע הירגנוה ידוהיש ,דומע ותואב הכורא הרעה ףיסומ רגגילטייר

 םהו תירסומ םגו ,תיסיפ הניחבמ" .םירחאה םיריסאהמ תוחפ דלאווגכוב

 .010 ״םינמרגה לש היצאזינאמוהידה ךילהתל וענכנ

 םידוהיה" יכ ,ועבוקב ,סילגגא םוגרתב) םנושלכ לטיה ירבד תא טטצמ גרבליה

 .םהילגרל םיצאנה ושרפש 011 ״תשרהמ ררחתשהל םילגוסמ ויה אל

 תילגנאב התע דע ספדנש רתויב ידוסיה רפסב םג העיפומ ם-סה ןיצק לש ותודע

 לטיה לש ונועיט תא לבקמ גרבליה .הקידבו תרוקיב לכ אלל ,וז הפוקת לע

 ירסח ,םישידא" ויה םידוהיה םישרוגמה ינומה יכ היסורוטאפראק ידוהי לע

 לכל יבאכמ תויצב וביגהו ,תוילשא-יאלמו תויזהב םיעוקש ,תואיצמה תשוחת

 .0542 ימע ,םש) ״תינמרג הדוקפ



 אטבמ גרבליהש ־וא םידוהיה ינומה לע ומצע רבחמה תעד יהוז םאה ,רורב אל

 (12 .ורפסל המדקהב ןעוט אוהש יפכ ,םהילע םינמרגה תעד תא

 הנגה ךא .םתוגהנתה תא ץרתלו הירגנוה ידוהי לע תצקמב ךגהל הסנמש ימ שי

 בצמה תא ,ןהינפל ודמעש תוישממה תויעבב תעגונ הניאו רתויב השולק וז

 לע האילפה תא בשייל הסנמ רגנילטייר .1944 תנשב וז ץראב הווהתנש

 שדוח ןיב וליב םישרוגמהש רוכזל שי" .וחרב אלו וממוקתה אלש םידוהיה

 םש םגש ,תואטיגבו ,והובו-והות ררש םהבש ,רבעמ תונחמב םישדוח השולשל

 (13 .״םייחב ודרש ישוקב

 ...רצבתהל םילוכי ויה אל םיחותפה ףוסיאה-תונחמב יכ" בתוכ רנפמק טרבור

 הענכה התואב" :האצותהו (14״...ןבא-יתבב ,ומחלנש השראו ידוהיל המודב

 ורכש ,םהיתורבק יגפל הליפתב וא הימודב ןילופב םמע יגב ודמע הב ,תיאוטס

 015.״שוריגה תונורק ךותל םוסחדיש ,םהינעמל םיפלא תואמ וחיגה ,םהידי ומב

 .לטיה לש ותודע תובקע תא הז טפשמב ריכהל השק אל

 ,םמויסבו וירבד תליחתב הרמ ןמזור .ש קעז היסורוטאפראק ידוהי לע ורפסב

 לע ףיקמ רואית" תתל וירבדל ףאוש ןמזור ."הכיא" תליגמ יקוספב ושמתשב

 וחרב אל עודמ .(16.״הדקעה לצב םישודקה וניתובא לש םינורחאה םיעגרה

 !הכיא ?וכותמ וטלמנ אל עודמ ?וטיגה לא רהמל םוקמב - תורעיה ךות לא דימ

 םיכרד ושפיח אלו ,ם-ס-ה ישנא םינמרגה םיחצורה תוחטבהל ותפתנ הז דציכ

 ונל התיה ןכא" :רבחמה בתוכ ךשמהבו 0.7?היחתה יגרופצמ םמצע ליצהל תוצעו

 אלו טשפאדובכ התיח אל היסורוטאפראק ,תמאה תא ובל וליג ול .הלצה ךרד

 םיתובע תורעי דיל םיהובג םירה ןיב ונרג .( ס6וכמ0ס8מ נ ןצרבדכ

 .םהילא ךרדה תא עדי ונתאמ דחא לכ ...םיבחרנו
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 .רמ ...ףסכ תרומת ונל תרזוע התיזו רשא ,הביבסה תייסולכוא תא וברכיה

 וקלחי ,םילבומ םה ןאל םידוהיל ולגיו ואוביש םיחילש ?אופיא רסח היה

 ךיא ...תייחשמה וסשה תובורא ,םיזאג יאת שיש םהל ורפסי ,םיבתכמ םהל

 תודגנתהה יכ וניבי םידוהיהש ,םיזורכ ..!?ויבתכמב לדנמ ייוו ברה קעז

 םיבר םייחב םיראשנ ויה זא-וא !"רובעי אלו גרהי" לש ויינע איה חולשמל

 (18 .״םירקיה ונישודקמ

 הארנ וגיצמ ומזורש יפכ .הבושת תובייחמו לקשמ־תודבכ וה תולאשה

 םתעד לע םג ולבקתנש דוסי-תוחנהו תודבוע המכ הליחתכלמ והב תולולכש

 .וברוחה תפוקתב היסורוטאפראק ידוהי לע ובתכש*־ םירחא םירבחמ לש

 ,םינמרגה תוחטבהל ותפתנו וטנפוה םידוהיה :וה תודבועכ ועבקנש תוחנהה

 .םמצע ליצהל דציכ הצע וסכיט אל ףא ,חורבל וסיג אל ,וחרב אל וכלו

 ,םיתובע תורעי :הז רוזיאל תודחוימ ויהש תויורשפאה תורמל תאזו

 ,אובחמו הלצה תויורשפא ונמיז רשא םיאנת ,תדהוא היסולכואו םירצ םיקמע

 .םידוהיה ידי-לע ולצונ אל ולא תויורשפא ךא ףסכ דעב םנמא

 ילעב םיריעצ םישנא תואמ ,ד״שת חספ רחא ,וטיגל הענכהב םידעוצ" ולא

 (19"...םתוא ליבוהל םימארדגא״ז לש טעומ רפסמל םינתונ ,הבר תלוכיו חוכ

 .שוריגל ךכ-רחאו וטיגל םדוק

 הב קוסעל הצור ומזור ןיאש "הבואכ השרפ" יהוז ?רבדה הרק דציכ

 עבצא טישוהל םיצור וגא ןיא "...באכה תא ריבגמ קר הזכ קוסיע" יכ

 ןמ ומלעתה רשא רוביצ ישארו םימייוסמ םיידוהי םיגיהנמ יפלכ המישאמ

 לא םעפ ידמ רזוח אוה תאז לכבו (20 ״םהלשמ םיבושיח ךותמ תורהזאה

 המו לארשי תוליהק תא םיליבומ ןאל קוידב ועדי רשא ,הירגנוה יגיהנמ

 .אלמ עדי םהל היהש הלאל הנכסה הלודג



 ,םירקי םיחא וחרב תרעוב שאה ... ':וקעזיש םיחילש וגילא וחלש ול

 •רתיה היסורוטאפרק לש הטילפה-תיואש יזא ...ולכותש םוקמ לכל ,דחא לכ

 םעה-ינומהל היה אל ונביל־ןובאדל יכ ...םויכ איהשמ הברהב הלודג

 .(21 ״םתוא םישרגמ ןאל גשומ ץמש

 ,ןהילע תופסונו ולא תונעטש ןלהל הארנ םלוא .שידייב בתכנ הז רפס

 .תירבעב ףאו תונוש תופשב תיללכה תיעדמה תורפסב תועיפומו תורזוח

 חרב אל דחא ףא" עודמ ,(23 ויתונורכז רפסב ריבסמ (22 גרבדנז השמ

 תסינכ רחא ,"םאה ץראב״ש (£003*6זמ6£ ) טימקיצק ותדלומ ריעב

 העומש וליפא ,תורחאה תונידמה ידוהיל הרק המ עדי אל שיא" :םינמרגה

 ירופיסל ןימאהל םאה הייעבה ללכ הררועתה אל ...!!ינזואל העיגה אל ךכ לע

 ונעדי וליא ... יתעמש אל םלועמ הלאכ םירופיס ;אל וא םימיאה

 םידדוב ילוא ויה ,ונדימשהל םידמועש ונבילב דשח קר היה וליא וא

 הייפכה-תרובע הגולפ ישנא לע רפסמ אוה רחא קרפבו "החירבל ךרד םיאצומ

 לש ץמש קר ונב היה וליא" :םינמרגל ורסמיש ינפל .1944 רבוטקוא שדוחב

 וא ,םיחרוב ונלוכ ונייהש קפס לשלצ לכ ןיא ,ונדימשהל םידמועש דשח

 זגה-יאת לע םולכ אלו ונעדי אל ...םידרמתמ וליפא ונייהש ןכתיי

 תצפהל גאודה הירגנוהב והשימ םימיה םתואב היה ול ...םייוניעהו

 ,ונילא ולא תועידי ריבעהל חילצמ היהו ,תינמרגה הנכסה לע תועידי

 19 יסמ הרעהב (25 ״ירמגל םינוש קפס אלל םירבדה ינפ י ז 1 ויה

 ,תינמרגה הנכסה לע וז תטלחומ העידי-יא" יכ רמאנ ןורחאה טפשמל

 רקיעבו ..,ידמל םיבחרנ םיגוח ירה יכ ,הירגנוה זכרמ ידוהיל תינייפוא

 ולגוהש םיידוהי םיצוביק לש םלרוג לע ועדי הירגנוהל וחפוסש םיחטשב

 ,.,..הכומסה היקאבולסב םידוהיה לש םלרוג לע דחוימבו םינמרגה ידי-לע החרזמ

 1938-9 םינשב הירגנוהל החפוס רשא היסורוטפרקבש אוה רבדה שוריפ (26

 דחוימבו החרזמ ולגוהש םידוהיה לש רמה םלרוג לע םיבחרנ םיגוח ועדי
 .היקאבולסב שממ תלבוגה התביבסבו ראווגנואב
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 תא הריבגמו רזומ רואב היסורוטפרק ידוהי תא הדימעה וז הדבוע

 עודמ םהל הפצמ המ ועדי םא .תענכנה-תיביסאפה םתבוגת לע האילפה

 ?וחרב אל

 הירגנוה לש הפוגב תורעיו םירה רדעה" יכ םירמל ונא תרחא הרעהמ

 ,טימקיצק רוזאב רבודמה (27 ."ינמז אובחמ לכ תורשפא ללכמ איצוה

 םירה ץרא הבורב איה היסורוטפרק ךא .תירגנוהה הלפשב רמולכ

 דע םהב אבחהל היה רשפאש ,תומוקמ תואמ ורסח אל םהב" םיתובע תורעיו

 ךות לא םדא םנכנ התריב ריעמ לגרב תוקד םישולש ךלהמ .(28״םעז רובעי

 הלא םיאנת ולצינ אל אופא עודמ .םירהה יאיש דע ךלוהו ליפעמה רעי

 לצא החתפתהש תוכלמה ינפל העינכל הייטנה ללגב קר םאה ?םוקמה ידוהי

 ?םלרוגל וענכנ "תודרמתהה השעמ תא וחכשייש ,ךכל המרגו הלוגה ידוהי

 םישלופה תא ופדהו םיברעה לומ ודמע לארשי־ץרא ידוהיש ינפל רפסמ םינש"

 - םיענכנ ״וטג *ידוהי" (29.״םלרוגל הפוריא ידוהי וענכנ קשנה חוכב

 !?הבושתה יהוז םאה

 הידוהי השא תדמוע חולישה-תבכר לש ןורקה ינפל :הנומתה תא תוארל שי

 הקרז רבכ היצפח םע לימרתה תא .הנחתל דע ךרדהמ השושתו הפייע ,השישי

 לש הבורה תכב הכומ תויהל ילב הריישה םע ףחסיהל לכותש ידכ ,ךרדב

 .תיאשמה־ןורק לש ההובגה ותפצרל תעכ תולעל הילע .םיוולמה םימראדנאיזה

 םימיב םג הי יעב איה הליגב םדאל סובוטוא לש הכומנה הגרדמב היילע

 ,החוכ יפל הניאש המישמ יהוז ,הנבלמה יאנתב רפסמ תועובש רחא .םנוקיתכ

 .םהיתוללקו םישגונה יזוריז ,תוכמה תורמל
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 ינש הילא םישגינ זאו .התרזעל אובל לכויש ריעצ ףא ןיא הביבסב

 ,ןורגשה תוכומ הידי תוליצא תחת הב םיספות ,םיקצומ םימראדנאיז

 ראתל רשפא .ןורקה ךותל התוא םיפיעמו תיטוידרס תוסגב התוא םימירמ

 לע - םילוצינה תודע יפל - תוצונה יעבוכ ילעב לש תמעורה החמשה תא

 .עוציבה

 אל רמולכ ,הבר תויביסאפ וז השא התליג ל״נה םינוירוטסיהה תנעט יפל

 תירגנוהה םימראדנאיזה לנולוק .םהב התרי אל ףא ,םימראדנאיזב התכה

 יצנרפ ול0אליהי0ורוטפראק לכב תובכרה לע םידוהיה תונעטהב חכונהיהש

 םראדנאיז ול לגוסמש תוניצרה לכב ,ירגנוהה םינפה־רשל חוויד( ן?0מ6מס27 )

 ם-ס-ה ישנא םג .הנעטהה תעשב םידוהיה דצמ קשנב שומיש היה אלש ,והומכ

 לע םיטרפ ורסמנ ינמרגה םינפה דרשמל ח״ודב .ךכ לע םהיתודקפימל וחוויד

 ."תודגנתה אלל" שוריגהו זוכירה עוציב

 םג .השיחכהל לוכי וניא שיאו הדבוע .קייודמ ינוציח ,ינכט חוויד והז

 תודועתה י״פע ,ודגנתה אל תונורקל דחיב ולבוהש תומלש תוחפשמ־ינב

 ראווגנואב "המלש" החפשמ השוריפ המ .הנעטהה תעשב ,תוירגנוההו תוינמרגה

 ימאל..." :אמגודל תחא ירה :רפסמ םידע יפמ םיעמוש וננה ,1944 תנשב

 הגולפב (1944 סרמ שדוחב) זא היה השמ לודגה יחא .םידלי השימח ויה

 (30).םישימח יאליגל דעו הרשע-הנומש יאליגמ םירבגה לככ ,הייפכ תדובע לש

 תנשב וילע המ-רבד ועמש הנורחאה םעפב .תיסורה תיזחב םש־יא היה אוה

 ,ונתיא וררוגתה שמח ליגבו עבש ליגב ,םהידלי ינשו הזילע ותשא .1941

 שמח ליגבו שולש ליגב ,הידלי ינש םע ,תיב ותואב הרג הרופיצ ותוחא ףא

 .םינש



 התיבה עיגה םימעפלו המצע הירגנוהב התנח הלעב דבע הבש הגולפה

 הדיחיה איה .1938 תנשב ןודנולל הרגיה האל יתוחא .תורצק תושפוחל

 ינממ רגובמ היהש ןושרג יחא .ינממ ץוח ,יתחפשמ לכמ םייחב הרתונש

 םשמ תאצל הווקתו ןוצר ריחמ ,ןילופל 1938 תנשב עסנ ,םינש עבשב

 יחא חרב ,ןילופל ושלפ הינמרג תואבצשכ .ותוחא לא ףרטצהלו הילגנאל

 .1942 תנשב ריביסב םייובש הנחממ עיגה ,ונממ ןורחאה בתכמה .היסורל

 םיבוזע .םישב עבראו םידלי העברא תיבב ונראשנ ךכ .יבא רטפנ הנש התואב

 .(31 ״םשפנל םמצעב גואדל םיבייחה ,םלרוגל

 ןהב ויה לבא (32 תיבב דחא רבג ףא ראשנ אל ןהבש תובר תוחפשמ אופא ויה

 לבקתמ ךכל רושיא .םינקז םירבגו םישנ ,םינטק םידליב תולפוטמ תוהמא

 רש תופתתשהב ,1944 יאמ שדוח ףוסב המייקתנש הבישיב .״הטילקה״ םוקממ

 לש םיטקייורפה םודיק לע וגד הבש ( 5ט©©ני ) רפש טרבלא ינמרגה שומיחה

 ( 501111161 £61*0 ז•)ררטלמש ץירפ רסמ ,(ססנ?3011, ^9>6מ) רגאיו שרוד

 תיינבל" :ץיוושואל ועיגהש ,םיחולשימה לע ןובשחו-ויד שומיחה דרשממ

 ,(32 ״םינקז םירבגו םישנ ,םידלי קר ונל ועיצה ברקה יסוטמ

 תוהמאה אל .םימראדנאיזב ורי אל םישנה ,םירטושב וכיה אל הלא םידלי

 אל ןכ לע !הדבוע .םישישיה ןהילעב אל ףא ,תונקזה םישנה אלו תוריעצה

 ם־ם־ה ידקפמו יצנרפ ובתכש המ לכ .ראווגנואב הנעטהה תעשב תודרמתה התיה

 ,ןתעיסנב תובכרהמ וצפק םיטעמ קרש ,לטיה םלהליו ירבד םג .התימאל תמא -

 .םינוכנ םה ףא
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 שיגדמו ,רזוח לטיה םלהליוו ם־ס רריפנאבמרוטש עודמ ,ןכומו רורב

 זומכו ,ושרוג םיאנת וליאב ,םישרוגמה ויה ימ רפסל ילב ,תאז

 ם־ס שיא .םהילע חקיפ ימ וא םדיצל דמע ימ ,םוקמב ויה םימראדגאיז

 ובש ,עגרל דע ןופצמ-תופיקנ לכ אלל ,עשופה יצאנה ןוגראב לעפ רשא

 ץוחרל דואמ הצור היה ,תיצאנה הינמרג לש תיאדווה התלפמ ול הרדבתה

 - :ויתונברק לע המשאה תלטה ידי לע תאז תושעל הפנמ אוה .ויפכ וו יקנב

 .םה םנוסאל ומרג םה םהלש תויביסאפב ,תוילטאפב ,םימשא םמצע םידוהיה

 ופתיש ךכו ,לוכיבכ ,חורבל היה ןהיג !רגק תולקה תורמל וחרב אל

 םינמרגה לש הארוה לכ ועציבש ,םהיגיהנמ רקיעבו םה .םהיחצור םע הלועפ

 .תואטיגב םייובשה ינומה תא ועיגרה ףאו

 חיכוהל לדתשמ לטיה רייד ס-ס-ה לש רריפדנאבמרוטש ;בתוכ ומצע גרבליח

 . (34 םמצע תא וחצר ,השעמל ,םידוהיהש ( ן101יק;6מ ) ןגרומ ריידכ והומכ

 ירבד תא רמולכ ,ורפסב םיאצמנה ,םיעטקה ינש תא רשוק וניא גרבליהש אלא

 תוקדוצה ויתונעט תאו ,ותעדל ,םינימא םהש היסורוטאפרק ידוהי לע לטיה

 .חצרה לע תישיא יארחאה הז לטיה יפלכ

 ,טדנראו רגנילטייר ,גרבליה לש םהירפסב ארוקה לש ותניבמ בגשנש המ

 לש םהירפסב ףא דה תאצומ םהב תזמורמה הסיפתה רשאו ,רתויב םיצופנה

 םירבחמ ולכי דציכה :הלאשה וז ירה היסורוטאפרק ישנא םידוהי םירבחמ

 תונמיהמב םתומכשו לטיה ,יצנרפ לש םהיתויודע ץיפהל ולא ןורשכ־יכורב

 ?ימ לומ ןאכ דמע ימו םוקמב םיאנתה ויה המ הליחמ ררבל ילב תוקודבו
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 .תיניצר תירוטסיה הריןיח לכ יבגל תוילאמינימ תושירד ולא ירהו

 ,הלא םימראדנא׳זו ?"םוקמב םיחכונ ויה םימראדנאיז טעמ קר" םנמאה

 תא חבשל שי ?םידוהיה דגנ םהיתולועפב ףיקמ עויס ולביק אל םאה

 ךא ,(35,0-0 ןיצק לש ותודע יהווח יכ ,שרופמב ונל הלגמה גרבליה

 לע רוצמה" יכ לטיה לש ותודע תא הקודב הדבועכ איבמ רגנילטייר .ג

 תוצעומה ידי-לע וא תירגנוהה הימראדנאיזה ידי-לע השענ םידוהיה

 הזה ןוזיאהש ול הארנו ןודינב תוקפס ול שי וירבד ךשמהב (36״תוידוהיה

 דומעב ףיסומ אוה ןכלו ,קייודמ וניא וללה םימרוגה ינש לש םקלח ןיב

 (37.״תוידוהיה תוצעומל ורקיעב ראשוה שוריג םשל יפוסה זוכירה השעמל" ;אבה

 ומצעב רגנילטייר אלפתמ ןלהל ךא ,לטיה "ןוירוטסיהה" ןאכ אוה ךלמה ד?

 .םהלש "םזילאטאפ״ה לעו "הינתור ידוהי תבוגת" לע

 ,ןברוחה תפוקת לע היפארגוירוטסיהב רתויב תורזומה תועפותה תחא יהוז

 םייללכ םיגשומב םישמתשמ םירחאו רגנילטייר תמגוד םינוירוטסיהשכ

 תישממה תואיעמל ללכב סחייתהל ילב ,לוכיבכ העינכ לע םירבדב ,םיטשפומו

 ,םייולגו םירורב חכ םח םירבדהש תורמל ,זא וררשש םייביטקיבואה םיאנתלו

 םילגוהמ םניא ?בשו שמח ,שולש ינב םידלי .ךכ ל? בותכל שוב םדאש ד?

 םילוכי םניא הרשע-עבשו רשע ינב םג ,םישומחו םינמואמ םימראדנאיזב תוריל

 םניא הלעמו םישש ינב םירבגו םישנ .םהידיב היה אלש ,קשנה חוכב דגנתהל

 ,(38 תרשרשב תורושקו תולוענ ןורקה תותלדשכ .תועסונ תובכרממ ץופקל םילוכי

 םיריעצ םג ירה .םינמרגה וא םירגנוהה תבכרה יוולמ םכותל םירוי םעפ ידמו

 "םדאמ םיקירו םיבוזע" ויה אל היסורוטפרקב תורעיה .תאז תושעל םילגוסמ םניא

 ."םימי־ךרואל אל םידוהיל רותסמ ועיצה" אל ,םהירמוש וא םהיבשוי אלו םה אל

 ,דחא םויל אלו



 6 ס

 ,היסורוטאפרקב תוחפל ,תורעיה וצרש ,רידסה ינמרגה אבצה תודיחי לע ףסונב

 .םינמרג םינזיטרפ ידייצ לש תוגולפ

 "םוקמב חבנש דעה" לטיה םלהליו ריידל בטיה םיעודי ויה וללה םירבדה לכ

 םאה ,רורב הז ויא .הרורב המגמבו ןיעדויב םהמ םלעתמ אוה .גרבליה ירבדכ

 ודידי ירבד רמס לע קר וירבד תא בתכש וא המצע היסורוטאפרקב היה לטיה

 תמא וירבדב ויא .ם-ס-ה ישנא ויערמ לש םיחווידהו ,ןמכייא ףלודאזטשפאדובב

 םידבוכמ םינוירוטסיה םג םהילע וכמתסה אלול ,םהילא םיסחייתמ ונייה אלו

 תמרוגו ,תמאב תמגופ איה ןכש .תידוהיה תורפסל םג וז הסיפת הרדח אלולו

 םלבס לע ףסונ רשא ,םיצאנה תונברק ,רבדב םיברועמה םישנאל בר קדצ־יאל

 ואצכ" לוכיבכ םתכילה לע אוש תונעטו זוב טעמ אל המחלמה רחא וגפס ארונה

 תידוהיה תוילאטנמה לע העיפשה ...תודיסחה״ש בושחל לבוקמ '"|יבט׳י

 אופא היח ינויגה "040 תיסינ תושחרתהל תיביסאפ הייפיצל ...(ןוויכב)

 םלואו ,תאז השיג תמלוהה תוגהנתה ריעב םידיסחה תורוש ןיב לכ םדוק שפחל

 יחישמה ןויערה לש ודמעמ תלאש לש ןוידב .הנושאר העתפה ונל התפיצ ןאכ

 הירוטסיהה יבגל תויביסאפה" יכ ...ןעטש ימ היה ,תירוטסיהה הלואגה םוחתב

 ,תודיסחה יגוה לש םהיתורמיא ירחאמ לוק-תונבכ תולוע תינוציחה תושחרתההו

 הבוגתה לע רקחמבו ,(41 ״תילאירה תואיצמב שאר תוליקמה ...לוק תונב...

 (השיגדמה),תודיסחה לש תיטסיטאייווקה השגדהה עקר לעייש רמאנ האושל תידיסחה

 הייטנ לכ ,תוקיבדו תימצע הרקפה ,תולטבתה ,תיטרפה החגשהה ,ןוחטבה תא

 (42 ״תילאסקודאראפ תיארנ תיטסיביטקא

 ראווגנוא ידיסח לצא ןיאש ,איה ונינפל הלגתמה תירוטסיהה הדבועה :944־ב

 תוגהנתה איה רתויב תואלפומה תובוגתה תחא ,ךפיהל ,תויביסאפל הייטנ םוש

 םיעודיו הליהקה ייחב בטיה םירועמ ויהש ריעב םידיסחה יגיהנממ םיינש לש

 ברה תריחב לע הלודגה תקולחמה זאמ ,הז םע הז םירבדמ םניא טעמכש םיביריכ

 "סעזערפיה בשומל ויבא לש ותריחבל איבהל הצר םהמ דחא לכשכ ,ןורחאה

 .זיולקה לש (שאר-בשוי)



 ןאכו ,ןמדלפ רזעילא בקעי ׳רו ׳ץיבוקשומ בייל ריאמ ירב רבודמה

 \11טיוואקשאמ רעד" :םיביריה דחא לש ונב - דעל רובידה-תושר תא רוסמנש בטומ

 ן^וועג טינ .,.הוושב הווש ךעוועג טינ שיטילאפ ןענעז ןטאט ןיימ טימ

 :שטיוואקשאמ טגאז ,זיולק ןיא תבש ,ןענוואד ןכאנ .רעדירב עטוג ןייק

 ?ןיינ־ןגאז עטאט רעד לאז סאוו .שודיק ףיוא ריד וצ ׳םוק ךיא ,ךאמדלפ

 רעדניק עניימ טימ ריא ,ןאמדלעפ :רע טגאז שודיק ףוא ןיידא טמוק ןוא !םוק

 טעוו ןעמ זא ךילטראווטנאראפ ןייז ןלעוו ,רעדניק ענייד טימ וד ןוא

 ?ואט ןעמ לאז טאוו ,עטאט רעד טגערפ .טאטש רעד ןופ דיא ןייא ןגארטקעווא

 ןריזינאגרא ףיז רעדניק ערעייא טימ ריא ןוא רעדניק עניימ טימ ריא,רע טגאז

 םעדכאנ ןוא ,רעוועג םאר ייז ןופ ןעמענוצ ןוא ייצילאפ יד ןלאפאב ןוא

 זיאיס .עיצינומ לד טלאה רעטילימ יד ואוו,ןרעזאק יד ןלאפאב דימ ןלאז

 רימאל ויא ,ןעלדנאה םע וענעק סאוו ושטנעמ גונעג רעלגניא יד ןשיווצ אד

 יד ויפ טסי וועג טאה ןעמ .ןיידא רעגאל־וטיוט ןיא ןריפ ןזאל טינ ריז

 "...ןייג טינ רימאל ןוא ,טעגראהעגטיוא טאה ןעמ זא ,ןדיא רעקטלאדאפ־ץענעמאק

 .םהיניב הווחאב ויח אל ,..תיטילופ םהיניב וותשה אל יבאו ץיבוקשומ")

 אב ינא ,ןמדלפ :(יבאל) ץלבוקשומ הנופ ,זיולקב תוליפתה רמג רחא תבשב

 שודיקל םנכנ אוהשכ "!אוב" ?אל ?תונעל יבא היה לוכי המ יכו .שודיקל רילא

 ,םיארחא הייהנ רלש םידליה םע התאו ילש םידליה םע ינא ,ןמדלפ" :רמואו

 ונילע" :אוה רמוא "?תושעל המ" :אבא לאוש .ריעהמ דיחי ידוהי ואיצוי םא

 הרטשמה לע לפנתנ ,ילש םידליה םע ינאו רלש םידליה םע התא ,ןגראתהל

 לע ,ןיטקרסקה לע לפנתהל ונילע רכ רחאו .קשנה תא םהמ קרפנו (םירטושה)

 .תשומחתה תא קיזחמ אבצה ובש םוקמה
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 אלו (תשומחתבו קשנב) גוהנל דציכ םיעדויה םישנא יד םיריעצה ויב שי

 ,עודי היה קסלודאפ־ץינמק ידוהי לע .תוומה-הנחמל ונתוא וליבויש ןתינ

 (43 (״...־ולנ אל ונא .םתוא וחצרש

 :ואולמו םלוע וב שיש ןוויכ ולוכ עטקה תא ונאבה

 חצרה לעו קסלודופ־ץיינמק ישנא לרוג לע ריעב ועדיש םידמול וננה .א

 ןילופב

 תוקולחמהו תובירה ויה ןברוחה ימרוג ןיבש ,הנעטה תרזוח םיבר םימוסרפב .ב

 האושה ימיב םג הווחא-רסוח לע ,וז הנעט .רבקה-יפ דע וכשמנש םידוהיה ןיב

 .ראווגנוא ידיסח יבגל תוחפל ;הז רופיס ידי לע תשחכומ

 יפלכ ,ריעב רוביצ ישנא לש תוירחאה-תשוחת לע דיעמ הז אלפומ רופיס .ג

 ואיצוי םינמרגה םא םיארחאה היהנ רידליו ידלי ,התאו ינא :ולוכ רוביצה

 לעו תימוקמה תוגיהנמה לע והשמ תדמלמ וז השיג ידחא ידוהי וליפא ריעהמ

 תובכשב םג תלחלחמ וז תוירחא תשוחתש ןלהל הארנ .תוערואמה ץחלב התדימע

 תויושחרתה לכב ,םוי־םויה ייחב ךכ רחא הלגתמו תוידיסחה קר אל .תויממעה

 -יגב יפלכ ,םינקז םירוה יפלכ תוירחאה תשוחת .יצאנה ןוטלשה ימיב תועזעזמה

 םידליה תא ,םירוהה תא ריקפהל אלש העינה הרצל־םיחא יפלכ וא םירחא החפשמ

 הדעב ומליש דואמ תובר םימעפ .םייחה תא ךכ ידי־לע וריקפהש םג םישלחה תאו

 ,ונטקילש תויודעהמ ררבתמש יפכ ,עדומב םהייחב

 םילגוסמ ויהי ריעב םידוהיהש הבשחמה ,חוכב תודגנתה לש ןויערה תאלעה םצע

 תואריהל תולוכי ,התביבסמו ריעהמ םידוהיה תא איצוהלמ םינמרגהמ עונמל

 ןכאו ,"תילאירה תואיצמב שאר תלקה" ,תויזה ירפכ .תונוימדב העיקשכ וניניעב

 המ-רבדכ וא הפצוחכ תואריהל תולולע ןה .(44 האושה לע תורפסב ושרפתה ךכ

 ,תיטנתוא השוחת יהוז ךא .הנממ עורג
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 םדא לש ותלוכיש ,הב םיגופס הלא םישנאש תידוהיה הסיפתל המיאתמ איה

 "םיהלא טעמ והרסחתו" רמאנ 'מ קרפ םיליהת רפסב .טעמכ תלבגומ-יתלב איה

 ,וישעמלו וילדחמל ותוירחאה לדוג ןכ ,םדאה לש ותלוכי לדוגכו

 תוגיהנמה החיכוה 1944 תנשל דע - תודגנתהה ןויארבש תוילאיר תדימל רשאב

 היושע התיה ,תולודגה תוליהקה ,טשפאדובו גארפ לש הזירז תוליעפ יכ תימוקמה

 רחאלכ הארנש בצמב םג ,שוריגמ םידוהי ליצהל וליפאו ,ןהשלכ תואצות איבהל

 םיעצמאב ומקנ וללה ךא ,1942 תנשב רחאו ,1941 תנשב שוריגה החדנ רכ .שואי

 .תידוהיה תונלדתשה לש םילבוקמהו םינשיה

 ,וישעמב םדאה .םידיסחה לש םהיתובשחמ־ךלהב םיילבק םיעקשמ םג ילוא ויה

 לכ אל םינוילעה תומלועב ףא ןקתל לוכי ,ןווכמ אוהש תונווכבו ויתוליפתב

 דעונ תירוטסיהה תואיצמה לא י״ראה תלבק לש הסחיב .לפשה ונמלועב - ןכש

 -תוחוכ ןיבל ערה תוחוכ ןיב קבאמו םדאה לש ירסומה וחוכל יזכרמ םוקמ

 (45 .בוטה

 םימייוסמ תובוחרבו י״ראה חסונב םיללפתמש הלאכ ויה ראווגנוא ידיסח ןיב

 ןיא ץיבוקשומ תעצה ךא ,"תוצח ןוקית" לש םינוגינ תולילב עומשל היה רשפא

 ,"והשמ תושעל ךירצ" חסונב יאליטרע ןויער הלעמ אוה ןיא ,יט סמה יפואהמ הב

 ריעה ידוהיו לעופל האצוה אל תינכותה .עוציבל תטרופמו תישממ תינכות אלא

 לע דיעמ וניא ןויערה תאלעה םצע ךא .םלוכ טעמכ וחצרנ םש ,ץיוושואל ושרוג

 ,תויביסאפ

 םיאנתב הלא ןיעמ תוינכותל םייוכיס ויה םאה ,קודבלו בושל ךרטצנ דוע

 ,םוקמב זא וררשש



 ,ןמדלפ לדנמ ןבה רזוח רפסמ םימי ירחא יכ ,םיבר ןושלב -תוינכות ונרמא

 ונב םש היהי .ריעב ורתונש םיטעמה םיריעצ ינפב התוא הלעהו העצהה לע

 לפטל עדוי התא ,ויטימ :ותיא יתרביד "...אשידק הרבחהמ ןמזייר לש

 תא איצונו אוב :יתרמא" (ןכ ינפל) אבצב היה אוה !ןכ ?םימאנידב

 תא איצונו הרטשמה לע לפנתהל ךלנש ,תינכתה לע ול רפסמו ,טימאנידה

 מ״ק םיעבש קר תכלל ונילע היה לכה-וסב יכ ,לובגה לא (וטיגהמ) םישנאה

 (02011 ) קויזוא (רצימ) דיל ...םיסורה רבכ ואצמנ ובש םוקמל דע ריעהמ

 םילפונ ויה .םישנאה ףלא רשע-השמח וא ףלא רשע־םינש םע רעיל סנכינ

 תמאה" :םימעפ .פ.מ רזוח הז לע (46״...ץורפל תורשפא התיה םלוא ,תונברק

 תורעי תפקומ התיה ראווגנוא ...םדא אל ףא ,וטיגל תכלל וכרטצנ אלש איה

 םירתונ ויה לבא ,םיבר תונברק םילפונ ויה ,תורעיב רתתסהל וכלה םישנאה ולו

 (47 .״תונחמהמ ורזח רשא ,הלאמ רתוי םייחב

 וגגדנש רבכ ,םיחרובל רותסמ לוכיבכ ונמיזש ראווגנוא תביבסב תורעיה לע

 קודבל םינינועמ וננה םייתניב .העידיה תותימא קודבל היהי ונילעו ,םדוק

 .ריעה ידוהי לש תורחאה תובכשה תבוגת התיה המ

 ובש הרקמ עודי .וטיגה יאולכ תא ליצהל תומדוק תוינכות לע ונל עודי

 םיצעה ןסחמב ,היקאבולסל לובגה תא רובעל שיא 50-מ הלעמל לש הצובק התסינ

 םינמרגה ומיקה ,םיירגנוהה תונוטלשה ידי-לע םרחוהש ץיבוקראמ ףסוי לש

 בר דחוש לביק תואנספאה ןיצק ,טכאמרווה ליבשב ןיזנב תויבח לש ןסחמ

 ,הביבסב םימרכו תודש ול ויהש רישע תוניי רחוס ,רכיירטסא ונממ



 ראשיהל השרוה ,הנושארה םלועה תמחלמב^בעשל ,ירגנוהה אבצב הובג ןיצקכ

 ול חולשל השירדב טכמרווה ןיצק הנופ ץיבוקרמ תנמלא לש הכוויתב .ותיבב

 אלא ,ודבע אלו ןסחמב ובשיתה .רקובב ועיגה הלא .םידוהי םידבוע תצובק

 רכיא תרזעב ןכל םדוק ורשקתה היקאבולסב .לובגה תא רובעל ידכ תואל וכיח
✓ 

 הצבולאכימ דיל ( 1״זג01ז7 ) יקיצול רפכב האבחתה רשא פאנש תחפשמ םע

 • ( *ן1ם1ב81סוז0© )

 לש ורצחב רשא קיתעה רצבמה ידירש ןיב רותסמ םהל ןיכהל וסינ הליחת

 תא רובעל וחילצי אל םא ,ברעב וטיגל רוזחל וכרטצי אלש ידכ •ץיבוקראמ

 קודבל אב ,רצחה דיל רגש יבאווש־ינמרג ןכש םלואו .היקאבולסל לובגה

 ,אובחמה תנקתהו הריפחה תא קיספהל וצלאנ םהו םידוהיה םש םיקסוע המב

 .וטיגל ורזחוה ברעב

 טכמרווה לש תואנספאה ןיצקל ןיי-תויבחו םיפסכ םירזהל ףיסוה רכיירטסא

 ,ןויקנ ו לושיב תודובעל םישנו קלדה ןסחמל וטיגהמ םירבג שורדל ךישמה הלהו

 ובשי םה .םימי םייעובשכ הכשמנ הנתמהה •ם־םה ישנאל עידוהש יפכ ,לוכיבכ

 םע ורבדנ םייתניב ,לובגה תא רובעל תורשפאל ופיצו םינסחמה תוככסל תחתמ

 ,בוזע ןיינבל םתחקל אוביש ,לובגב תודשה תא דביעש הניטאניוו רפכמ רכיא

 .יקיצולל וכישמי םשמו ( 3סוכ1י3תס0 ) הצנרבוס ןיבלו ורפכ ןיב

 חירבהל תורשפא םוש התיה אלש דע ,ינמרג אבצב הלא תועובשב ףצוה רוזיאה ךא

 החפשמ לכמ םידיחי חולשלו תוצובקל קלחתהל העצהה לע .תאזכ הלודג הצובק

 .בוריסב םישנאה ובישה



 ןיזנבה ןסחמב םישנאה רפסמ הלע םייתניבו םויל םוימ החדנ רבעמה

 ישנא לש םבל תמושת תא ררוע רבדהש רע בוריקב םיששל שפנ םיעבראמ

 ופאטסגה ישנאמ השימח עיתפמב ועיפוה דחא םוי .ופאטסגהו ס-ס-ה

 ורזחוהו תושק וכוה םה .תוככסל תחתמ הרובחה ישנא תא ואצמו תרוקיבל

 .טכמרווה ישנא דגנ הנולת השגוהו ח״וד םשרנ ,וטיגל

 -הנחממ חורבלו ץורפל עיצהש ,ליעל רכזנה *ץיבוקשומ בייל־ריאמ ׳ר

 בייל רזעילא י ר ו ,וקלחב הלפנש םירוסייה תומב דמעמ קיזחה אל ףוסיאה

 לבא .קילג לש םיצעה-שרגממ םיחצרנהו םישרוגמה ינושאר ןיב היה ןמדלפ

 ינבמ קלח םע חילצהו ריעה ידוהי לש תוצובק רפסמ ןגראל הכז לדנמ ,ונב

 .ולצינ םלוכ טעמכ .היקאבולסל עיגהל ותחפשמ

 לש ןייה יפתרמב רתתסהל וחילצה םיריעצ ינש קר .היינשה הצובקה ןכ אל

 .ןייו םיזוגא לע םהב ומייקתה ,תועובש השולש רחא וספתנ םה .רכיירטסא

 הרתסוה ,וז הצובקמ תחא הרענ .הנבלמב 7 ׳םמ קולבב תושק ונוע וספתנשכ

 שיאה ( 2ז>6נל^631 ) ישאירפא ,למשחה תרבחב דיקפ ידוהי-אל ידי־לע

 התלצה תא ףא ןכיס תאזבו "םידוהיה תא םישרגמש הירורעש יהוז" בוחרב קעצ

 בל ומש אל בוחרב םירטושה ןכלו ,רוכיש זא היה אוה ,םלוא .וז תב לש

 (48 .וירבדל

 לובגה תבריק תורמל .ללכ הלק התיה אל תוגחבקב החירבהש ,אופיא ררבתמ

 וא השק היה םידיחיל םגש דע תינדפק ךכ לכ התשענ הרימשה .יקאבולסה

 טראקאל רפכה ךרד לובגה תא רובעל התסינ ןירפלה ייר .רובעל ירשפא-יתלב

 .ריעהמ מ״ק הנומש קחרמ ( 1,6 !זהנ?{; )



 .שפנ םירשע תב םידוהי תצובק הספתנ ןכ ינפל םויש ררבתה םשל העיגהשכ

 אקנירפוצ תחפשמ לצא תאבחומ הראשנ איהו תאצל זעה אל יניארקואה חירבמה

 (49 .הנש התוא רבוטקואב םיסורה תסינכל דע , ( 6ז1קמ1מ1ז8 )

 ןה וסיגל ואצוהשכ ( 86מ63ת6 ) היינדרסמ רנייר תויחאל היה לזמ תוחפ

 .םינמרגה י״ע (50 תוומל ורונו ,חורבל וסינ

 וננתסהש תועידיה יפל .טשפאדובל עיגהל םיאולכה וויק ,היקאבולסל אל םא

 ,םינושארה תועובשב .תואטיגב םש םירוגס ויה אל םידוהי ,ףוסיאה תונחמל

 התסינ ,ץיבוקרב יליל ."בוהצה בכוכה" תא ףא תאשל וביוח אלש ,רבתסמ

 תא דיימ ריכה ( 0סס ) פ״וצב סכמה ןיצק .טשפאדובל חורבל םיימעפ

 ןמ הדרוה איה ,ותחפשמ לכ םע ,בטיה ול עודי היהש ,הליהקה ליעפ לש ותב

 דחי ץיוושואל השרוג ראווגנואב וטיגל הרזחוהו התכוה ,טשפאדובל תבכרה

 .ריעה לכ ידוהי םע

 ,בל םש תבכרה תנחתב שלבה .טשפאדובב התוחא לא הדבל חורבל הסינ .ק.ם

 התנח םש פויצב .הייפכה-תדובע תוגולפמ שיא הל רזע הדווזמה תאישנבש

 היתוריינש וליג םישלבה ,תבכרהמ הדרוה איה ;תירגנוה םישלב תדיחי

 ידכ ,המויא תוירזכאב חוכיהו הרוחא תורושקה הידיב התוא ולת ,םיפיוזמ

 סנכוה היבא יכ העדיש :6-ה תב הרענה .תודועתה תא הגישה ןיינמ הלגתש

 ולחה םייתניב יכ ושפחל וחרט אל םירגנוהה .ויטרפ תא הרסמ ,רחא וטיגל

 עמששכ ,התרונ ותיב יכ ,העידי םדוק לביק באה ךא .תואטיגהמ םיחולישה

 ןתוא ריבעה ,הליגב הירצונ לש תויתימא תודועת גישה הנחמל הרזחוהש

 ,בוש טלמיהל תוסנל ,חילש ידי-לע הילע הוויצו הילא



 םי לוסמ םויב ,היתורבחמ תופסונ תונב הנאצת םע קר עסית יכ השקעתה תעכ

 יפיעצב תוסוכמ ןהינפשכ ,לוכיבכ ,תחא החפשמ־תונב שולש תבכרב ראצי

 אקווד םעפה ךא .תועדה לכל דשח תררועמה העפות , םירצונה גהנמכ ,תולבא

 (51.ולצינ ןתשולש ,טשפאדובל ועיגה רופס-ויא תואלת רחא ,םולשב רבע לכה

 ךותמ .החירבה-יכרד יבגל ספות וניא ללכ םוש יכ םידמל ונא הלא תויודעמ

 הפידע םאה ץעייל היה לוכי אל שיא ,הזכ בצמב תוגהנתהל ןויסנ לכ רדעה

 .תוצובקב וא תודיחיב החירבה

 תירגנוהה םירמראדנאיזה ףולא ןגס .הרימשה תא םינמרגה וקדיה םייתניב

 םידוהיה ומיקה ראווגנוא וטיגבש ,טשפאדובב םינפה רשל חוויד יצנרפ

 ,טשפאדוב ויבל וטיגה ןיב (" 61ג*81י-52ס1ק810* ״) םיחילש תוריש״

 (52.רוגסה וטיגהמ םישנא ואיצוהו םיפיוזמ תוריינ ובינגה

 (" £1נ?£וז<נ 686*; יי) "טלובה הרקמה״ לע וירבד קודבל אוה חרכהה ןמ

 תוריש" לע םינפה רשל בתכשכ םיזגה יצנרפ םאה .ללכה לע ,ותעדל ,דמלמה

 ראפתהל הצרש םראדנא׳זהו םידוהי רפסמ קר וחרב ילוא ,?ןגרואמ "םיחילש

 וידיבו ,ראווגנואמ ד״וע ,ןמרקא ר״ד ידוהיה םפתנשכו ,ותגולפ יגשיהב

 ?ותדיחי יללעמ תאו ומצע תא חבשל תונמדזהה תא לצינ ,םיפיוזמ תודינ

 הז רחא הזב .תאזה םיחילשה תשרב ידיחי היה אל (53 ןמרקא ר״דש רבתסמ

 דלפנזור ונאי ר״ד.םינוש םיגוסמ תודועת וטיגל ובינגהש ,םישנא וספתנ

 ושמיש רשא ,טשפאדובב תורז תויורירגש לש תוסח-תודועת רורצ םע ספתנ

 .וטיגהמ םיחרובל



 תדעווב זא ליעפ היהש ,ראווגנוא בשות ,לדנאמ דוד ידי-לע וחלשנ הלא

 .(54 הירגנוה תריבב הלצההו הרזעה

 ילעב תדרפהל םירודיס ושענ ,רייאמנזוו לש תונובשחו־םיניד יפ לע

 חולישב ןוידה לע ירגנוה ךמסמבו .(55 וטיגה יבשות רתימ הרזה תוחרזאה

 ילעב םידוהי םה ללכהמ םיאצוי" :בותכ ,יאמב 14-ב ליחתיש ,םידוהיה

 ןכ ינפל ואצוי ולא ...תידווש...תירציווש,..תילגנא ונייהד ,הרז תוחרזא

 .(56״םיחולישה תא וארי אלש ידכ ,הרטשמה לש רצעמה יתבב וקזחויו תונחמהמ

 הדועתב זמרנ הז רבד .דחוש תרזעב ררחתשהל תובר םימעפ וחילצה אלכ-יתבב םיקזחומה

 ףילחהל התיה םינמרגה תנווכ .םינמרגה תבוגתבו (57 םדוק הרכזינש ,תירגנוהה

 ראווגנואב דבעש ,םוארק הקצרהל .םיינמרג םייובשב הרזה תוחרזאהילעב תא

 .י״אה דרשמה שארב דמעש ,םוארק השמ - טשפאדובב חא היה ,תונובשח-להנמכ

 ידכ ,רתסב תינויצה הלהנהה ישנא וסנכתה ,טשפאדובל םינמרגה וסנכנשכ

 "ימואלניבה וק״-ב לועפל לטוה םוארק השמ לע .הווהתנש בצמב הלועפ-יכרד עובקל

 תולועפל ןלדשלו הירגנוהב תוילארטינה תויטאמולפידה תויוגיצנב לפסל -

 תוריצה הלפיט ,הינטירבל הירגנוה ןיב םיסחיה קותינ זאמ.הלצהו הרזע

 לופיטב םיאצמנה "םיאניתשלפ״ה ללוכ ,םייטירב םיניתנב םג תיראצייוושה

 "תוסח תודועת" 7,800 וגשוה ןמזה ךשמב .י״אה דרשמהו תידוהיה תונכוסה

 תופייוזמ םיפלא תורשע וניכה טשפאדובב תוינויצה רעונה תועונת .(58 תויתימא

 לבא רחא וא הז גוסמ ויה דלפנזור ר״ד איבהש תודועתה םא רורב אל .ןתמגוד

 ,וטיגל רפסמ םימעפ יאמ שדוחב סנכנש דלפנייש םשב ףסונ ידוהי לע ונל עודי

 רוסמל ךירצ היה דלפנזור .(5(ן ותיא איבהש תודועתה תרזעב םישנא םשמ איצוהו

 האצמנש ',,ריעצה-רמושייה תרבחו ירבעה רפסה-תיבב הרומ ,דקש הוחל תודועתה תא

 .הנבלמב וטיגב



 תודיעווה תא הרזחב ול רסמ ,דלפנזור תא ספתש (60 ידלוז ןיטראמ ס-סה שיא

 רוסמ" :םיישיאה םייטרפה תומשה תא ןהב ףיסוהל קר ךרוצ היהש ,תומותחה

 (6:.״ולאכ תודועת םע רתוי ןאכמ אציי אל שיאש ךכל גאדא רבכ ינא ,ךירבחל םתוא

 תוארוהל וסחייתה אל םירגנוהה אלו םינמרגה אל הז רוזיאב ליגר היה הזש יפכ

 תא הפרה הז ךא .ךתוא ועציב אלו תונחמה ןמ םידוהי רודחיש וינעב טשפאדובמ

 .חורבלו םהמ תאצל םהיתונויסנב וכישמהש,תונחמב םידוהיה לש םהידי

 הלאכ םידממל ועיגה תוחירבה .יצנרפ לש ודצמ אדירג תוראפתה ,אופיא וז ךיא

 ןהידיל ולביקו ירגנוהה דוקיפה תא וחידה תינמרגה ןוחטיבה תרטשמ תוחולשש

 ץוחבמ הרימשב קר זאמ ולפיט םירגנוהה .תואטיגה־ףוסיאה תונחמב דוקיפה תא

 ר״ד :םירגנוהה תא קיחרהל וויצ ףא םינמרגה .תונחמל ביבסמ החטבהבו

 קורוט ר״ד הרטשמה ןיצקו ,ריכב ינוריע דיקפ ( 376תחיזי0ח!1 ) ידורדנט

 םע רשק םייקלו הנחמה ךותמ טלמיהל םיבר םידוהיל ורשפיאש ( 1<בי 01ש )

 הריקחה" :ףיסוהו (62 ירגנוהה םינפה-רשל יצנרפ חווידש יפכ .ץראל־ץוח

 התעמ אוה דוקיפה .(63 ״תינמרגה ןוחטיבה תרטשמ ידי-לע תלהנתמ הז ןיינעב

 ביבסמ תונחמה תא וריאה םירוקרז ,היסורוטאפרקבש תואטיגה לכב ינמרג

 .וטיגהמו ריעהמ תוחירבה וקספנ אל תאז לכב .(64 תולילב

 תא םהידיל ולטנ םינמרגהש עמשמ ,יאמ שדוחל 20־ב בתכנ יצנרפ לש ח״ודה

 ((יסחוס!•! ) ירומוג םאמות ונאי ררושמה תאז לכבו ,ןכ ינפל וטיגב. דוקיפה

 החרבוה רגרבנייש תידא .(65 רקוב תונפל שולש העשב יאמב 31-ב הנבלמהמ חרב

 ןמרה .(66 טשרקובל הרבע םשמו הינאווליסנארטל ״גאשדיבנוה״ה ןרס ידי-לע

 םישדוח ךשמב ריעב רתתסהלו חורבל חילצה ראווגנואב עונלוקה רכוח ,לגיפש

 .רפסמ



 הדוהי לאומש ׳ר .(67 ספתנ אוהו םינכשה וילע ונישלה טסוגוא שדוחב

 דע םש רתתסהל חילצהו היקאבולסל אצי ראווגנוא לש ב״ושה םוגסירג

 הצירטסיב - הקסינאבב (68 רבמבונב 20-ה ,״אציו תשרפ ׳ב םויב״ ספתנש

 לדנמ ידי־לע ונגרואש,ריעב םינוש תומוקמב ורתתסהש ,תומלש תוצובקו

 ולבקתנ םש ,היקאבולסל רביירש וציאו ץראווש ידי-לע ורבעוה ,ןמדלפ

 רחא םג ךשמנ אילפהל ןגרואמו רתויב זעונה עצבמה .ןמדלפ לרב ידי-לע

 לש םיפייוזמה תוריינה .ראווגנוא ידוהי לש ןורחאה טרופסנארטה אציש

 ותאווצב בתוכ אוהש יפכ "לוהמ יננהש תוארה ירחא" ול ורזע אל טוגסירג

 וחיטבה םירבגל .תורענלו םישנל המיאתה תבכרב העיסנב החירב .תעזעזמה

 ,םינושה םידעה תוכרעה יפל .םוקמב אבחתהל תונויסנה ,החלצה רתי

 אובחמה יאנתב דמעמ וקיזחה םלוכ אל .אבחתהל וסינ שיא 300-200-כ

 ררבתנשכ ,תושק ונועש םהיתוחפשמ לרוגל וששח םידחא .הייופכה תודידבבו

 ידי-לע וכוה וידלי ינשו לגיפש ןמרה לש ותשא .םלענ החפשמה ינבמ דחאש

 .לעבהו באה םלענ ןאל ולגיש ידכ ירגנוהה וטיגה דקפמ

 .ותב לש האובחמ םוקמ תא תולגל השירדב ,תוומ דע הכוה .נ ר״ד ןידה-ררוע

 םירתתסמה בור .(69 הלרוגב הלע המו תאצמנ איה הפיא ללכ עדי אל שיאה

 הייסולכואה לש הנשלה ללגב בורלו תקפסמ תוריהז רסוח בקע םיתעל ,וספתנ

 .תימוקמה

 .ץוחבמ ורגס הסינכה תא .םתיב לש ףתרמב אובחמ ןיכה (70 ףאקס היח לש אבסה

 ,השאה לא ונפ םהו ןוזמה לזאשכ .ןוזמ םהל ןיכתש הירצונ השא םע ורבדנ םה

 .םיכרצמה תא גישת םייתניבו םיימוי דועב אובל םהל הרמא
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 הנישלה השאה .הרטשמה ןיצק םהל הכיח שגפיהל ורבדנ ובש םוקמל ואבשכ

 רתתסה דוע ימ תולגל ידכ םיימוי ךשמב התנועו הרצענ החפשמה לכ .םהילע

 הרתונ הדעה .םלוכ םע דחי ץיוושואל ושרוגו ,וטיגל וסנכוה ךכ-רחא .םהמע

 הרתתסהו ,ץיוושואמ םתאצוה תעב החרבש רחאל ,התחפשמ לכמ ,הדדוב םייחב

 ידמ םהמ הטלמנש,תומוקמ השולש דועב ךכ לע הרזח בוש .שק תמירע ירוחאמ

 .םעפ

 לירפאב 19-המ ,וזאמ יקאבולסה לצא הרתתסה ,תידוהי םתב םע ,.א.ש תחפשמ

 יפל .םיריזח רידב ורתסוה םה .רבוטקוא ףוסל דע (וטיגב זוכירה ינפל םוי)

 תב - הנטקה תבהש םהל עדונ זא .הצחמל - םיפרוטמ םשמ ואצי םתודע ירבד

 החיטבהש הידוהי-אל תשאל הרסמנו ,רידה יאנתב דמעמ קיזחהל הלכי אלש - עברא

 השרוג וטיגל הסנכוה הנטקה הווא .תירגנוהה הרטשמל הרגסוה ,התוא ריתסהל

 תא וקיזחה אלש ,םמצעל חולסל םילגוסמו םינכומ םניא םירוהה .דוע הרזח אלו

 .םתא הדליה

 םלוא .םידוהי-אל םירכמ לצא םייעובש ךשמב ורתתסה ,ןהכ עבשילא ר״ד לש הירוה

 יאנת לשב הפירחה ותלחמ .הלילו םמוי עמשנ ולועישו השק סיטיכנורב היה באל

 .םנוצרמ וטיגל סנכיהלו רוזחל אלא הרירב םהל התייה אל רבד לש ופוסבו אובחמה

 אלל דמעמ קיזחהל תלגוסמ .רתיה אל ךא ,תועובש השש ךשמב הרתתסה שטיוד הראלק

 לש ולרוג םג היה הז .ןורחאה חולשמב המע האציו החפשמה לא הרזח איה .התחפשמ

 הלצא תירצונה החפשמב הררשש הריוואב תויחל לוכי אלש הרשע-שמחה ןב רדנלסוא

 .רתתסה



 הגישה ותשאש רחאל ,טשפאדובב רתתסהל החילצה ויילק למרכ ןמלז ברה תחפשמ

 היתורועתש העידוהו םיבשותה םושיר דרשמל השגנש ,ךכ-ידי-לע "תוירא" תודועת

 .תויתימא תוירא תודועת םע םיוסמ ןמז ךשמב ויח ךכ .ודבא

 יניארקואה םתוא ריתסה .6-ה ןב םדליו ותשא םע רתתסהל אצי ףרודלפא רזעילא

 םייתניב .ודכנו ותשא םע שאק לאוי אצי םתא דחי .( ) קאשירק

 רעיל ואציו ובזוע םה .םידוהי ריתסמ אוהש קאשירק לש וינכש ויב העומש הצופנ

 ותיבב רותסמ חטבוה ףרודלפא לש םילודגה םינבה ינשל .רקנוב םמצעל וניכה םש

 ותוחאל וינב ינש תא חולשל חיטבהש ( 81<30^ ) קאדיס יניארקואה ראוודה לש

 רעיב רקנובה תמקה רחאל .ולצא םידוהיה םידליה תואצמיה ולגי אלש ידכ רפכב

 רקוב תונפל .רעיל םהילא םידליה תא איבהלו ריעל תשגל קאשירק תא ושקיב םה

 רקנובה ךמ ואצוה תורתתסמה תוחפשמה יתש .םירגנוה םישלב ידי-לע רקנובה רתוכ

 תא וענכיש ךרע-יבר םיטישכת תרוצב ,דחוש .גרוהל ןאיצוהל ידכ הרושב ודמעוה

 ־ ותחפשמ לכל רקנוב ןיכהש וסיג לע רפסמ ףרודלפא .וטיגל םסינכהל םירגנוהה

 ופאטסג ישנא תדיחי תיבב הנכוש ולזמ עורל .ותרידל תחתמ - השאו םידלי 3

 .וטיגל וסנכוהו םישנאה ולגתה תועובש השימח רחאל .חובנלמ קספ אל םבלכו

 הדיחיה החפשמה יהוז .רעיל העיגה ,םידוהי אל לצא הרתתסה רלסק תחפשמ

 קר ולצינ תאז תורמל ךא .הביבסה תורעיבש םינזיטרפה םע רשק רוציל החילצהש

 .הרשע-עבשו הרשע-שש ינב ,םינבה ינש

 הבזע ,ןירפלה ייר .םיסורה אובל דע רתתסהל הריעצ הרענ החילצה רחא הרקמב

 התאיציב .תיזחב גרהנ לודגה היחא יכ הל עדונ ובש םויב ,הנמלאה המא תא

 .םינמרגב ושגפ םה רותסמה םוקמל ריעצה רכיאה םע



 הסנכוה איה ותיבב .וספתנ אל ךכו םיבהאנ לש קחשמ קחשל הל עיצה יוגה

 -ילעב לש שרפ-ידאב הגופס תוביטר וב הרבטצה הלילב .תפרב רפחנש ,רובל

 זאו הצחמל תפלועמ גפוסה רובהמ האצוה איה .הקנחנ טעמכ איהו םייחה

 התושרלשכ םישדוח המכ ךשמב הדבל הבשי איה םש .גגה תיילעב םוקמ הל רדיס

 ידכ םיינוימד םירופיס המצעל תרפסמ התיה ןמזה ךשמהבו דבלב דחא רפס

 ילייח וסינ ,היסנכב ואצמנ םלוכשכ יא ימימ דחאב .המומעש תא גיפהל

 לוכו ספתית טעמ דועש היה המדנו הרתתסה ובש ןסחמל ץורפל טכמרווה

 וסינ רתוי רחואמ בלשב .םינפ הל ריאה בוש לזמה ךא .אושל ויה היצמאמ

 תנכס הילע הפחיר בושו םייחרזאה ויבשותמ רוזיאה תא תונפל םינמרגה

 ןכלו ,םשוכר תא םינמרגה ן־זזובי םתאצב יכ םירכיאה תא הענכיש איה .הסיפת

 התעצה .םתיבב וראשייש ידכ םליבשב לשבל םינמרגה םילייחל עיצהל םהל בטומ

 הדבועהמ ןיטולחל טעמכ ייר המלעתה תודעב .המע דחי וראשנ םירכיאהו הלבקתנ

 וליפה תוזגפהה .ןיגוריסל םינמרגהו םיסורה ידי-לע תעה לכ זגפוה רוזיאהש

 .ןמז ותואב התוא ודירטה אל תוזגפהה הארנכ ךא םיבר םיללח

 הכ םיאנתב הלגתנש ,הלדנ-יתלבגהדימעה חוכל האתשמ ולא תויודע ארוקה

 .םיישונא-יתלב

 ,ירא םינפ-הארמ :ויפוליחל םינותנ המכל קוקז םדא היה רתתסהל חילצהל ידכ

 .ךרוצה הרקמב ,ויאצומ וא ויריתסמ ,דחשל בר־ףסכ

 לכב דומעל ולכי םיטעמ םישנא קר .ןיטולחל אירב תויהל בייח היה רתתסמה

 .הרקמב ספתיהל וא זגפמ גרהיהל לוכי היה םהב דמעש ימ םגו הלאה םיאנתה
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 אל ירוו .תאז עונמל ונלוכי אל ,םירבעה לכל חורבל וסינ םידוהיה"

 .טפשמה-תיב ינפל ותריקחב ןמכייא ועט (לעיךכל קיפסמ םדא-חוכ יל היה

 םדא-חוכ .תמא לש תחא הנמב רקש תונמ יתש ותודעב להמ אוה ליגרכ ךא

 דחיב תוירגנוההו תוינמרגה ןוחטיבה תוחולש לכ .ותושרל דמע קיפסמ

 תא עונמל היה לוכי אוה ."טכמרוו״המ םג הרזע לביק ךרוצה הרקמבו

 תמאה .םירגנוהה םישלבהו םימראדנאיזה תרזעב התוא ענמ ףאו החירבה

 םיכרדה לכבו "םירבעה לכ^חורבל וסינ םידוהיהש" איה הלא וירבדב

 ידי-לע שארמ ץרחנ תונויסנה לש לודגה םבור לרוגש אלא ,תויורשפאה

 עדנ אל םלועל .ךכל תויורשפא ויה אלש ינפמו םדגנ דמעש םוצעה חוכה

 לכ .הז ןויסנ ךות וגרהנו ,רתתסהלו חורבל וסינש הלא לש םרפסמ תא

 רתתסהל וסינש ,תופסונ םישנא תוצובקו תוחפשמ לע םירפסמ םידעה

 .עדונ אל םפוסו םמע דחי חורבלו

 דצל החירב ידי-לע םייחב דרשהל רתוי םיבר םייוכיס ויה הרואכל

 תיכיצה הדגירבה תמקה ינפל ךא.תוירגנוהה הדובעה-תוגולפמ יטייבוסה

 םיטעמו ,רתויב םיעורג םיאנתב םייסור םייובש תונחמל םיחרובה לכ וסנכוה

 םיטייבוסה לא חרב (לודגה יסוס) רדנלסוא ןוטרמ .םייחב ורתונ םהמ

 ,בר ןוכיס ךות תיזחה תא רבעש רחאל .תוירגנוהה הדובעה תוגולפמ 1942-ב

 לש םהיתויודע .תמו הלח םשו םייובש הנחמל סנכוה ,םיסודה לא עיגהו

 ,ןיילק השמ ר״ד ,(יניירס) וונע ןב עשוהי ,(גרבנירג) םקימע הירא ,יאקרב

 תכישמ ךות היפכה-תדובע תוגולפמ החירב לע תורפסמ רגרבנילק קחציו

 ,הלוח ינפ דימעה ץיבוקציא גיבדול .םהיתוגולפמ םירבח לש תומלש תוצובק

 .םיסורה אובל דע תועובש השש רתתסה ,ויוולממ חרב םשו פויצל חקלנ



 הבקסומ דיל הנחמל אבוה יטייבוסה אבצה לא חרבש ץיבוקבל םהרבא

 םהיניבו ,והומכ וחרב רשא הביבסהו ריעה-יאצוימ םיבר שגפ םשו

 ,הניארקואב חרב ןיילק טרבלא .םלוכל רזעש םואבנטסק טסינומוקה

 ירגנוהה ודקפמ תא ענכיש ןירפלה ירה .היצילאגב ־ ץיבוקציא טסנרא

 וידוקפ תצובקל *חמצה דקפמה .הינמרגל הרבעוהש הריישה תא שוטנל

 ,ץיבוביל רוביט םג .םיסורה אובל דע רתתסהו רוחאמ הבכעתנש םידוהיה

 יקאבולסוכיצה אבצל ףרטצהו בובל דיל חרב אלא הינמרג לא דעצמב רישמה

 םהל תנתינש עגרב והומכ ושע רוזיאה ישנאמ םיבר ךכ .הדובווס לש

 אבצ תודיחי ובכרוה םיוסמ בלשב .םויה ונל עודיש יפכ ךכל תורשפאה

 ןוגכ ^תוברקב ופתתשה םהמ םיברש,םידוהי 75%-מ הז "יקבולסוכיצ"

 תוגרדל ועיגה ,( 301ז010וז0 ) ובולוקוס תוברקב הנושארה שאה תליבטב

 יאצוי לש םרפסמ ,וללה םילייחה ןיב (72 .םיהובג םיש״לצ ולביקו ,הנוצק

 .דאמ בר היה היסורוטאפרק

 אוה .תיסכודותרוא החפשמל דרוהיזואב דלונש •ץאבוק רדנסכלא היה םהמ דחא

 הנוצקה תגרדב טאל־טאל הלע ,הדובובס לש תיכיצה םינחנצה תדגירבל ףרטצה

 רוזיאב תוברקב ןייטצה ןגסכ .ףולא ןגס תגרדל דע ,תוברקב ותונייטצה לשב

 דחי תזעונ ךרדב ץלחיהל חילצה 1944 רבוטקואב .בויצאגו קיצונאס

 ראורבפב .היקאבולס ירהב ינמרגה רותיכהמ ןרסכ דקיפ הילעש הדיחיה לכ םע

 ףולא־ןגס לש ודוקיפ תחת ויהש םינחנצה תדאגירבמ הצובק הרתוכ 1945

 תדרל וחילצה ריעצה ויחא םע ,ץאבוק .א .הכומנה הרטאטה ירהב לירקורפ

 תדיחי דקפמכ ,תרובגת קיעזהל םינמרגה יווק דעב ןנתסהל ,םירהה ןמ

 .הליצהו ותדיחי לא ןנתסהו רזח תרובגתה

 .ביואה־יווק ירוחאמ לא תרידחב התחמתהש ,תרייס דקפמכ עבקנ זאמ

 .קמועה ירויס דקפמל הנמתנ ךכ־רחא

 סאליקיט י־איי־ יקסבוטפיל לע ביק" ""יפל •יי־־י "יינינ0 ייני י־ל
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 ומש ,םינמרגה לש ןופלטה יווק תא ושביש רשא ,םילייח 14 םע רדח 'ץאבוק

 תרזעב .ןפוצה תואלבט הדיבשכ התוא ובש ,םיוןןיה תא ןקתל החלשנש היילוחל בראמ

 השולשב המחלמה תא םייס 'ץאבוק .השק הכמ םינמרגה וכוה גשוהש עדימה

 -ןגס תגרדל הלעוה אוה .ברקב בל־ץמוא יוליג לע ,רתויב םיהובגהמ ,םיש״לצ

 לרנגה היקבולסוכיצ לש ןיעידומה יתוריש שאר םע דנע המחלמה רחא .ףולא

 אצוהו הגרדב דרוה אוה 50-ה תונשב וירבחו יקסנאלס טפשמ תפוקתב .ןיצייר .ב

 (73 .אבצה ןמ

 םשב יקאבולס , זרבח םע דחי חרב ,פו'צ הריעהמ האופר דימלת ,רלימ ףסוי

 ןודה רהנ ורבע 12.12.1942 םויל רוא .דורוהיזוא ריעהמ ,יקדאלה רדנסכלא

 הפקתהב .תוצעומה-תירבב יקבולסוכיצה אבצל ובדנתה םהינש .םיסורה לא אופקה

 ססירו ינמרגה וקהמ ימ 500 דע המגרמ םע ברקתה ,ןייטצמ םגרכ בדנתה בייק לע

 םילייחה יווקל הליחזב רוזחל חילצה ךכ-רחא ,םיזגפב םינמרגה תודמע תא

 'ימ״חירבב ונאבצ" יכיצה ןואטבב ןייוצ רלימ ףסוי לש הז והשעמ .םיכיצה

 יביצה הגולפה דקפמ ,הדיבובס ידימ לביק ךב לע תונייטצהה תוא תא םלוא

 .קירדב

 שאב חתפש ,רלימ לע רפסמ 'ץרוס רפכה דיל ברקה לע בתכש יכיצ ןוירוטסיה

 ברקב .אבצה תומדקתה תא רצעש ,םיעלקמ ןק דימשה ךכו הפושח ירי תדמעמ

 .םיקנט 2-ו םילייח 14 םיכיצה ודביא הקיאיצ זוחלוקה לע

 הנטק םילייח תצובק ידי-לע תיטייבוסה הירליטראה עויסב הרצענ םתגיסנ

 -תוא תא ולביקש הלא תוברקב םינייטצמה ןיב .ביוואה תא ףוקתל הכישמהש

 (74 .רלימ ףסוי םג היה המחלמה

 ידוהי ונייטצה דיב קשנ םע םחליהל תורשפא םהל התנתינש העשב יכ ,רבתסמ

 הרובג יהמ טילחי ימ ,םלוא ,ליגרה ןמ הברהב הגרחש ,םתמיחלב ראווגנוא

 ,וירבח וילע םיפחמ ולאמשמו ונימימשכ ,ברקב לייח לש ותדימע ,רתוי הלודג

 ויכלהמ תא ןנכתמ ףרועב בשויה ידוקיפ הטמ ,הירליטראה ול תעייסמ רוחאמ

 תב לש התאיצי וא הנכסה לומ לא דלוהו םדקתמ אוה ךכו ותקפסאל גאודו

 יקאבולסה לובגה לא האציש התוחא תא ריזחהל ידכ וטיגה ןמ המא תווצמב

 תעשב םכרדב לקתנה לכב תוריל ךורד םקשנו םילורטפה ישנא םיבבותסמ ץוחבשכ

 ןאכ םג .הידוהי הרענ ייח לע םיסח םניאש םינישלמו ,הרהזא לכ אלל רצוע

 שושימל הנתינו טעמכ המיאהו ליעיו ריהמ חצר ןנכתמה ופאטסג הטמ ,הטמ בשוי

 רחא הכישחל תאצויו עגרל ףא תססהמ איה ןיא תאז תורמל .לפאה ץוחבש ריואב

 ?רתוי הלודג תורובגה יתשמ וזיא .םאה וצ יפ לע רצועה תזרכה
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 הכחמה התוחא םג השוע הומכ

 עגר ףא תבשוח איה ךיא .תושפנ תנכסב העיגה וילאש ,ריעה-הצקב חירבמל

 יריה תנכס לא דימ תאצוי איה .תונמדזה בוש היהת יתמו םאה תלאוש הניאו

 יגפמ אל .םהירחא םירהרהמ ךיאש וצ רדגב םה םאה ירבד .רצועה תועש לש

 .התודבב ךכ המצע הדימעמ איה ויאו ,המצע יניעב הלודג הרוביג הניה תבהש

 םישנאה לע טלתשהש ,םינואה רסוח תשוחת ,תוומה תמיא תשחמומ הירבדב

 תבינע ורשק וליאכ קנחמ יתשח" .םהיריקי תלצהל המ־רבד תושעל םהמ ענמו

 הל שי ,םלוא ."ומויב םוי ידמ יראווצל ביבסמ תקדהתמו תחתמנ איהו קנח

 הנקז םא בוזעל ויאש ,רמוא םינוילעה םיכרעה דחא .שרופמו רורב םיכרע םלוס

 .תוומה תמיא לומ םג ,הרזעל תארוקה

 תוערואמ ראתל וניסינ .וז המיאל םיענכנ ויאש ךכב איה תיתימאה הרובגה

 םיקוקז םה ויאש דע םימויא הכ ויה תוערואמה .רואתל םינתינו ויעל וארנש

 וניא ויעל הארנה לכש ,רורב .םיקפסמ םה ויאש אלא .תירויצ תפסות םושל

 הלודגה לכ תא אל ףאו הלוכ המיאה תא אל ,םיימינפה תוערואמה תא אטבמ

 םילוצינה לע ףא רבעש המ םילימב ראתל רשפא דציכ יכו .הלוכ תישונאה

 תיב תא ראתל רשפא ךיא ?םאובחמב ולצינו ץיוושואל ושרוג אלש ,םירשואמה

 איה ויא ,ןבה תומ לע םאל עדונש םויב .ליעל ונאבהש הרקמב םילבאה

 תבשוח איה ויא ,רוזחל םאה תשקב תבל העיגמשכ .תאצל התבל תתל תלגוסמ

 .םאה לא הרזחב דימ תאצוי ,םיימעפ



 .םינמרגה לש רצועה תדוקפמהקזח איהש ,הדוקפכ איה םאה תשקב

 ןכומה ,הקנירפוצ ,טראקיל רפכהמ םירכיאה-ןב המ ןמז רחאל ןמדזמשכ

 אל ,תעכ בוזעל הנכומ הניא רשא תאז איה תכה ,הידוהיה תבה תא איבחהל

 ךא תיזיפ השלחה ,םאה המק זא םלוא .םירחאה התיב ינב תא אלו םאה תא

 הניא איה .הידי תא הליעפמו הרבד תא תרמוא ;םיישפנה היתוחוכב תיקנע

 .ןבה תומ לע הלבא םא לש הירוסיל תענכנ הניא ,תיבב טלתשהל שואיל תנתונ

 ,ךירוטי תנמל יאצ :חוכב הצוחה התוא תפחוד ,העורזב תבה תא תספות איה

 תעדוי ןהמ תחא ףא ןיא !תב ,ומצע יליצה םשה ןעמלו ,דבל ךרדבש תונכסל

 עגרב לבא .חילצי הז םאה תועדוי התוער אלו השא ןיא .ןהל הכחמ המ

 .הב םיזחאנש ירה ,לצניהל יוכיס העיצמה ,תורשפאה הנמדזהש

 הרקמב .ךכל תפחוד ,םאה הז הרקמב ,הרוההשכ התייה תירשפא תאזה ךרדה

 תיביטקיבוא תורשפא התייהשכ םג ,ללכ ךרדב .עורזה חכב שממ הפיחד ־ונלש

 ירשפא וניא רבדהש םימעפ ררבתנ ,םירוהה תביזע ידכ ךות חורבל תונמדזהו

 -אל לצא םהידלי תא וריאשהש םירוהל יובא .תיביטקייבוס תישפנ הניחבמ

 םאו בא ובזע רשא ,תבלו ןבל יובא .םפסאל ואבשכ םתוא ואצמ אלו םידוהי

 םתוא םיבזוע םניא םירסיתמ םה םהבש תפותה ידוסי .דבלב םשפנ תא וליצהו

 קר אול" ;"תבכרה ןורק לע תולעל ,ימאל רוזעל יתראשנ קר ול" :םויה דע

 תא .םיבר םידע לצא םירזוחה םיטפשמ םה ולא "...הדדועלו המחנל יתלוכי

 תיתורפס תודע קר ריכזנ ,תודע ונל שי םלוא ,ןאכ ריכזנ אל םהיתומש

 םג .הלצהו החירב רשפיא אלש קזח ישונא רשק ותוא תשחמהל הב שמתשנש

 עדנ אל םלועל .ךכל םימייק ויה םייביטקייבוא םיאנתשכ םגו םיריעצל

 םינקז םאו בא בוזעל םינכומ ויה אלש ןוויכ וחצרנ רשא הלא לש םרפסמ תא

 .הלוח החפשמ בורק וא
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 ,ותכרבל תוכזל ילכ הרוה ובזעש ,הלא לש םהירוסי לע םיעמוש קר ונא

 יבצ ירוא עודיה ררושמה לש וירבד םה הלאו .ותפיחדל וא ותווצמל

 :גרבנירג

 ומאו ויבא תיבמ וחרבב ןבה תניק

 יבאו ימא תיבמ יחרבב יפוג הז תא יתלצה ןכא

 ,יבהזו ימד תיב יפוצפצ ןק יתויח תיב

 :הירדק הינוגי לואש ידעו ...ישפנ יתלצה אל לבא

 :היעמדב הרמו הסואמ בל גומ שפנ

 :היפנכב השופכו הראפ תוצונמ הטרמ

 :היכרדב ...אושה ימסקמ רוכע הכ רהנ טשפ

 !היאטח אטח אוהו הלאגי הנולק םצעמ ימ

 היתורוב רוב ידע תאזה שפנה תא אשא יב ימ תוכזב

 ,היריש בטימ ילע ףפוח דוע ימאו יבא תיב תירחש דוה ויאו

 היתוהלב ןומה תא ירמח הז טעמב יב אשא ךיא

 ,הימיאל םיגירשו םיפנע ידיגו ירבא לכש

 ?היפנכב ילע תקשמ דוע םתלפת םתבהא תנוי ויאב

 שמ אלכ טמ וניא תאזה שפנה לעב ףוגה ךיא

 ?הינדא ועבטה וילעש דוסיה

 היתויתוא לע רופכ ,יתפש לע הצובר תיגלש גרה תמדא

 הירופכ היגלש הסמא שאב אלו הנרפחה רדעמב אל רשא

 ...חרובה ןבה תאטח ינ הבורצ הוכמה בתכב



 ?"!חרוזה ינב" :ינתבבל ימאש רשפא ךיא

 ןגמב םפס לע דמעי אל דיא םויבש ועדיו

 ןבה .דז

 :חדובה

 - - ץחומה ביוא לש לזרפמה ובכר ילכ תמחמ

 ץחורו ויעמד הוקמב םנב דמוע ושכע

 לחנב תנתכב ^דינהל דשבא םא_,ושפנתא

 יקוחצב ליג דוע ויא לבא ,יקוחר־םיהלאל ייכב תמח1 שדק שי

 :יעקוב תוילכ רסומ ..רוגמ ררוג רוגמ ...םידוהי לש םנב לרוג

 !תראממ ןולק תגות — יתחרב אל ולאו יתחרב המל

 :תרחא ול הררב ויאב הסונמ :םידוהי לש םנב לרוג

 תרפרפמ-החפשמ רשק לכמ הפוגב הלדבה ,תדדובה היח תשגרה

 תרהממ היחה ..םאתפל עראמ תמיאב

 — תרפרפח איהש וא ,םונל

 םש באויו דוד ברח ךיא יכ :תוילג תמדאמ חרוב לרוג

 םש ףעו אב בלח שוגמ ןנחוי רשנ ויא יכ

 :הברו הטמ ותדבאו

 (15 הבל הצרפו ורוקמ חתפי הנה

 תא ומצעל חולסל לגוסמ וניא ,ומיאו ויבא תא ,לוכיבכ ,ריקפהש ןבה

 הוכמה בתכ״ב וב תראשנ .ונולקמ לאגיי םעפ-יאש בשוח וניא ,החירבה אטח

 ״..הבורצה



 ."...דיא םויב ...ןגמכ םפיס לע דומעל עדי אלש" ,חדובמ ןבה תאטח

 עיתפמ חרואב םיאצומ ונא ג״צא לש ורישל ונכתב דואמ בורק ריש

 םלוע לש יומידב םימייסמ םחינש .רנבוק אבאל "הנורחאה העמדה" רישב

 ורוקמ חקפי ...ןנחוי רשנ" גרבנירג יבצ ירוא לצא ,ףרשיהל ןודינה

 םלועה תא ףורשתש איה םאה תעמד רנבוק אבא לצא וליאו ."הבל הצרפו

 .(וז העמרב םלועה ףרשיי אלש םאה םע ללפתמ אוה יכ םא)

 חוצרל םיננוכתמ םינמרגה יכ ןושארה ספתש ,תואטיגה-ימחול לש דקפמכ

 ,דיב קשנ םע דגנתהל וארקש םינושארהמ,ם וקמ לכמ ,םלוכ םידוהיה לכ תא

 דיב קשנ םע םחליהל הכזו ,וביבס םיריעצ תצובק סייגל חילצה ףאו

 "החירבה" לש םינגראמה ישארמ ;םינאזיטרפ דודג דקפמכ םג םיצאנב

 םע דימ הכרעמל סייגתהש םדא ,םייח-תנכס ךשמהבו םיברד-אל־םיכרדב

 לוכי דוע המ יכו .דיב קשנ םע רורחשה תמחלמ תא הב רבע ;ץראל ואוב

 לוכי רשא םדא והזש םיחינמ ונייה ?ומצעמ שורדל תומדא-ילע םדו רשב

 ונניא אוה ףא .רבדה ךכ אל םלוא ,וישעמ לע קופיסב הרוחא לכתסהל

 ?הפוקת התואמ ,רתויב ול קיצמה רבדה והמו .תרסייימה השוחתהמ ררחושמ

 ןב וא תב תביזע לש היעבה םהבש ,רפסמ םיריש ועיפוה םישמחה תונש זאמ

 ,הלא ריש-יתבב .הריציה זכרמב תדמועש איה - םינקזה באה וא םאה תא

 תועמשמ לבקמ "ךרדה םא" םילמהייתש לש קיתעה ףוריצה ,ןאכ םיאיבמ ונאש

 יפל ־ תוומל ךרדה־םא ,ןבה ידי לע הרקפוהש םאה יהוז ,ןיטולחל השדח

 עדונ ,האושה־ירקוח לש סנכב ףתתשה רנבוקשכ ,1975 תנשב קר .ותשוחת

 .הלא םיריש ירוחאמ ,רעשה-תרמסמ היווחה יהמ ונל
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 תואה ןתינו וטגה תא ורתיכ םינמרגהשכ יכ ,וירבד יפל ,ררבתמ

 רוצעל הלולע תרגובמ השא ןהבש םיכרדב ,תירשפא תוריהמב חורבל

 תקעזב ולומ רבבוק לש ומיא םואתפ הדמענ התומדקתהב םימחול תדיחי

 ורופיס תא רישמה רנבוק אבא "?..תושעל ילע המ יל רומא ,ידלי" :יכב

 לכתסהל לגוסמ יתייה אל וטיגה ימחול לש םדקפמ ,ינאו" :הדיעווב

 םויח םצע דעו "!עדוי ינניא ,אמא" :הל יתינע רשאכ ימא לש היניעב

 וסיגב תרמחמ־םחול לש והשלכ דובכ יל עיגמ םא ימצעב עדוי ינניא הזה

 (76״הנורחאח הכרדב !רתיא דליי אלו ,ומיא תא ריקפה רשא ,ןבה לש ונולק וא

 תישילשה העמדה

 םייורשש וינב תא רכוז ה״בקהש העשב

 לודגה םיל תועמד יתש דירומ ...רעצב

 ופוס דעו םלועה ףוסמ עמשנ ולוקו

 קפוס :רמא אניטק ברו...אהיג ונייהו

 .עיקרב טעוב :ורמא ןנברו ויפכ

 (טנ .רב)

 ...ןרדל ינתכרב ,הנורכז הלעי ,ימא .א

 הנב תא םאה העדי אל .ב

 לוקה וערק דע

 םאה הנב תא הכרב אל

 לופל ומוקב



 הידי וילא האשנ איה

 ונזא םטאו

 ךרדה םא לע החוכשה

 ומא תאז

 ,םידודנה ץקל ימא ונאב הנה .ג

 .ןירוח ינב התע ינא םג תא םג

 .םירזוח ןיא םשמ םוקמל תעגה תא

 .םיאצוי ןיא ןאכמו-ואכל דע ינא

 דחאכ ללפתנ ,ימא ,ונינשו

 תרתוהש העמדב םלועה ףרשי אלש

 תובוגתה םלוס לכ תא טעמכ ,תאז תידוהי הליהקב וניאר ,רבד לש וללכ

 תווקמה תואצותל ואיבה ןהמ תוטעמ יכ םא .דאמ תויביטקא ויה ןבור .תוירשפאה

 ולכיש הלא ויה םיבר .ישונאה רסומה יגייס לע ורמש דימת - ,הלצה לש

 ןבה לש תויביסאפב הנשי תישונא תולדג םלוא .תאז ושע אלו ,םמצע ליצהל

 םתל הלע הזשכ םג ,ררדה־םא לע םמיא תא ריאשהל םינכומ ויה אלש ,תבה וא

 .םהייח-ריחמב

 ? ועדי אל וא ועדי

 תאז הלאש .ותועמשמ תטילקו עדימה תלבק התיה ,תבכרומ תוחפ אל היעב

 .םיבר-תחונמ הדירטמ ויידע



 ןילופב עריאש המ םוקמה ידוהי ועדי אל וליא יכ םינעוטה שי

 רבכ ,תיביסאפה םתוגהנתה תא ויבהל היה רשפא דוע היקאבולסבו

 הלאשה תרזוח םלוא .וז "תויביסאפ" לש הביס לע ליעל ונדמע רבכ

 שי .םהל היופצה הנכסה לדוג תא םתעידיל םאתהב ולעפ אל עודמ

 היסרוטאפרק תודהי ןברוח תא םידחיימה רכיהה ינמיסמ דחא ךכב םיאורה

 ,םידיחיה טעמכ ויה הירגנוה ידוהי" :1944 תנש עצמאל דע םייחב הדרשש

 .םינמרגה ידימ (1 "..םהל הכחמש המ לע אלמ עדימ ולביקו םדוקמ ורהזוהש

 םינעוט םימיוסמ םינוירוטסיהש דועב .תאזה הריתסה ררבל תוסנל ונילע

 ןהיתולובג דיל ויהש ,היסורוטאפרק ידוהי דחוימבו ;הירגנוה ידוהי יכ

 ,ולא תוצרא ידוהי לש חבטה לע אלמ עדימ ולביק ,היקאבולסו ןילופ לש

 םידוהיה ןומהש ,ןלהל הארנש יפכ ,םירחא םיבר ומעו ורפסב גרבדנז ןעוט

 .הז עדימ ונממ וענמ ויגיהנמ ולאו ,םולכ אלו עדי אל

 םיבושייל םיצאנה וללועש המ לע תידוהיה היסולכואל ועידוה אל עודמ

 ,"םושיא בתכ" יכרוע ידי-לע הנתינ רכ לע הבושת ?םתטילש םוחתב םיידוהיה

 םינמרגהו תויה" :טספאדובב םסרופש הזה בושחה תודועתה ץבוקל אובמב

 אל (טספאדובב) הצעומה ,םישוריגה לע רבדיש ימ לש גרוהל האצוהב ומייא

 םה .(2 ״תופרשמהו םיזגה יאת ,תיתימאה םתרטמ תא ריהבהלו םסרפל הרזע

 ובירקיש םימיוסמ םישנאמ תופצל רשפא יא ילוא" :רבסה דכל םיפיסומ ףא

 םתונוכנ אלו תוגיהנמ תדמעב םתוא וגיצה בצמהו םוקמה-יאנת ןכש ,םמצע

 .(3 ״םתליהק תבוטל קבאמב גרהילו הרובגב םחליהל



 האיגשה" לע ( 1,6זז81 ) יאוול .י בתוכ 1948-ב רכה

 ...וליג אל ,וריבסה אלש" טשפאדובב םידוהיה תצעומ לש "המויאה

 ךכמ האצותכו היצאמרופניא לכ אלל אופא וראשנ הדשה ירע ידוהי

 הירבחש ,אצומ יאוויל ףא (4״...הללוחתהש הרעסה לומ םינוא-ירסח

 םילצינ ויה הדשה ירעב םיבר" .תודגנתה ודדוע אל ,םמצעל קר וגאד

 .םויה דעו זאמ תועמשנ ולא ןיעמ תונעט (5 ״םדי לע ורהזוה וליא

 ,תנזואמ השיג רותמ "טארנדוי" ותואב םירקחמה ונד 1975 תנשב

 .רתוי הבר תוריהזב

 םיגיהנמה יכ ,יעמשמ-דח חרואב םה םג םיעבוק ,עדימל רשא רא

 היסולכואל ורסמ אל האלמ היצמרופניא התיה םדיבש ,םידוהיה

 (6 ״תוכומסה תוצראב שחרתמה לע תופטוש תועידי תידוהיה

 .הצעומה ירבח ורטפתה וליא הרוק היה המ ,רבחמה לקוש ורמאמ רשמהב

 ...גרוהל םתאצוהל םג ילואו .םרסאמל האיבמ יאדווב ■רתיה םתורטפתה"

 ופוצרפ לע םדקהב םידמוע ויה תידוהיה היסולכואה ינומהש ןכתיי (רא)

 הענכהב תודוקפל םיתייצמ ויה אלש ןכתיי .ינמרגה שוביכה לש יתימאה

 (7 ״...תאזכ

 האלימ וזש דיקפתל םלוא ,טשפאדובב תידוהיה הצעומה לע רמאנ - תאז לכ

 בתכנ טשפאדובב טארנדויה תולועפ לע .ונרוזיא יבגל םג תוכלשה ויה

 תעדל אוה וננינעמ.(8 ץראב םיטפשמ ינשב ,עודיכ ,ןהב ונד ףאו תובר

 :התריב לאו היסורוטאפרק ידוהי לא טשפאדובמ היצמרופניא העיגה םאה

 ?ראווגנוא
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 ?המצע ראווגנוא ידוהי ףלא רשע הנומש לע הנוממה הצעומל רשאו

 התביבסו ראווגנוא ידוהי ועדי אל וא ועדי םאה :איה תירקיעה הלאשה

 ?םתונכשבש םיידוהיה םיבושייל םיצאנה וללועש המ לע

 ךרטצנ וז הלאשל האלמ הבושת ןתמב .ללכ הטושפ הייעב וז ךיאש רבתסמ

 תמייק התיה םאה ־־ יתדבועה דצל םלוא .שפנה-תרות ימכחל םג קקזיהל

 זאמ דחוימבו היקאבולסה וילופ ידוהי לצא שחרתמה לע היצמרופניא

 ךניא רשא ,ראווגנוא יאצוי לש תויודע ונידיב תויוצמ - 1941 תנש

 ךכ לע העדיו ,שחרתמה תא העדי תוגיהנמה :ןודנב קפסל םוקמ תוריתומ

 " םהירופיס תא ועמש םיבר .1938-9-ב רבכ ,הבחרה תידוהיה היסולכואה םג

 היקאבולסב םהיתבמ תולילב ואצוה רשא ולא לש - רתויב םימויאכ זא וארנש

 ראווגנוא זוחמ יאצוי םהיניב ויה .הירגנוה לובגב רקפהה חטשל ולבוהו

 לע ועמש רתוי רחואמ .םלבקל הבריס הירגנוה תלשממ רשא םהיבורק וא

 םהינומהב ריעה ךרד ורבע רשא היקאבולס יטילפ יפמ ,ןילופל םישוריגה

 ריעב םהיבורק לצא םינש ךשמב ורתתסהש םירחאמו ,טשפאדובל ןוויכב

 .םש עריאש המ לע םהל ובתכ ולאו ןילופב םיבורק ויה םיברל .התביבסבו

 ישרוגמ/ב םיבתכמ עיגהל וליחתה 1941 תנשב ןושארה שוריגה רחא

 חבטהמ םיטלמנה ינושאר ועיגה הנש התוא ףוסבו ,קסלודופ־ץניימאק

 ,טשפאדובל רזחוהש הבכשה ׳ץאקנוממ יברה לא ,ויתועווז לע ורפיסו

 תרזעב חבטה יטרפ לע םהינזואב רפיס אוהו היסורוטאפרקמ וידיסח ועסנ

 .םישרת
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 תוגולפמ רפסמ־םיריעצ ורזח ,1943 תנשב רקילבו ,1942 תנשב

 תורישל דוע וארקנ אל םקלחב ,הניארקואב ,הייופכה .רדובעה-תוריש

 ףא ,יהשלכ רורחש-תדועת תגשה ידי לע ורדתסה םירחא .תואירב ימעטמ

 רחסמ ירשק ורשקש םיירגנוה םיניצק .םהיניע וארש תא ורפיס םה

 םידע ויהש תועווזה לע ורסמ רוזיאה-ישנא וא ,רבעשל םהידוקיפ םע

 .חרזמה תיזחב ןהל

 ופסאתה ,וידר טלקמ םהב היהש םיתבה בורב ירה ,הלא לכ לע ףסונ

 .ילגנאה וידרה ירודישל וניזאהו תונולחו תותלד ורגס ,םינכשה ברעב

 לע תועידי הרדיש .יס.יב.יבה תנחתו ,יכיצה וידרל םג רחואמ רתוי

 .1942 תנש עצמאמ לחה ,חצרה

 ,תושרופמו תורורב תויודע ונידיב ,ונרכזהש םיכרדב עדימה תמירז לע

 תויודע ןה ולא וקלחב .אלפנה םנורכזב םיעיתפמ םידעה לש םבור בורשכ

 רורחישה םע דיימ תוירוטסיה תודעוול ורסמנ תורחאו 70-ה תובשב וניבגש

 ירבח לש הפ״לעבו בתכב תויודע תויוצמ 1944 תנשמ .תונחמהמ האיציהו

 םידוהיה תא ריהזהל טשפאדובמ ואב רשא תוינויצה רעובה תועונת

 ,תורהזאה ילבקמ לש תויודע םגו שוריגה תנכס לע היסורוטפרקב

 לע תועידי ועיגה" היסורוטאפרק יבחר לכב הלא תונכס לע ועדי השעמל

 תוליל המכ ונלצא םג חראתה דחא טילפ ,השובכה וילופ יחטשב תועווזה

 םג,..ש״מי ס-סה לש ודנמוקרדנוזה תודיחי תא ל״ז יבאל ראיתו

 שרופמב הנושארה םעפב ריכזהש רמוח עיגה טשפאדובב תוינויצה תועונתהמ

 .(9״וילופב תללוחתמה האושה תא



 םימי ראווגנוא תא אציו טקיפיטרס ןודנולב ונבמ לביק ןרטש לאפר

 תיב״ב שרד ץראל ותאיצי ינפלש תבשב .םינמרגה תסינכ ינפל רפסמ

 המ עודיו יולג" :רתייה ןיב רמא םשו "בוקפורטס ישנא לש שרדמה

 ,וניתוביבס תונידמ הברהב לארשי —• ינב וניחאל וללוע םיצאנהש

 תובבר-תובבר ודבא וננמזב ...לטק הדשו הגירה איגל וכפהנ רשא

 .(10 ״...ונמעמ םיטבש המכ ולסוח לארשימ

 זלבמ חקור ןורהא י ר ויחא לש ותלצה לע ורופיסב יירוגל•־ יבמ יברה

 יו םויב ונעגה ...לובגל הבורקה ,ראווגנוא ריעב״ש ךכ לע רסומ

 הז םוקמב חונל ונמכסה ונאו .ונתיא רישמחל הצר אל ןיצקה ,רקובב

 זלעב ידיסחמ רגרב לדנוז יר תא ושגפ םה ״...ראווגנואב תובשלו

 ראווגנוא יבשותב תיבה אלמתנ רפסמ םיעגר ךות" ,ותיבל םנימזהש

 .ראווגנואב ןידכו תדכ הגחוה תבשה ...העיתפמה הרושבה עומשל וקעזוהש

 היה עודמ ,ןקז אלל ועעפו.רוב םיעתפומה ,וידיסחל רפיס יברהש קפס ןיא

 עושוהי י ר ץנארבוסמ יברה .אקארק דילש היינכוב וטיגמ חורבל וילע

 ־ץנמאקמ ,שוריגהמ םירזוחה ינושאר ןיב היה םיואבנגייפ יכדרמ

 ,ריעב אצמנ ןכ-ינפל בר ןמז לבא טשפאדובל רבע אוה ףא .(12 קסלודופ

 .ויפמ תועווזה יטרפ תא עמש ול םינזואש ימ לכו

 תובבל היסנמיגב תולמעתהל הרומכ השמיש (031118? ) גאלייצ יליל

 ןילטקו תבז ילאו איה .תירבעה היסנמיגב הריכזמכ הדבע ןמז ותואבו

 לש דועיתל הדעווה ינפב ,11,7.1945 םוימ ןתודעב ורסמ גאלייצ

 .1941־ב ראווגנוא ריעב תורוקה לע ,טשפאדובב תידוהיה תונכוסה
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 לבא ,הניסאימ ונממ ולבק הנורחא הייולג ,םירחא םע דחי זא רצענ םדוד

 רמאנ ובו והשימ בתכש ירבע בתכממ",םהירבדל ,ול הרקש המ ,ועדי םה

 בערה לע םיטרפ רפסל ועדי ןה ,"התיבח רוזחל הטעומ הווקת קר הנשיש

 :ופיסוה ןהירחאו וב הצרפש סופיטה הפיגמ לע ,וטיגה ירד לש דבכה

 ידי-לע ורתסוה רשא ,הייפכה תדובע תורישל םיסייוגמ םג ורזח ןילופמ"

 ורבקנ םירחא...ומיא הפרשנ דציכ האר והשימ ...םולשת דעב םיגהנ

 (13"...םייח

 -תיבמ הרומ דועו תירבעה היסנמיגה לש םידימלת ינש ואר הזה בתכמה תא

 ןילופ חרזא ,ירבעה רפס״ר-תיב להנמש םויה םיעדוי וגאו ירבעה רפסה

 ןעמה יפל קסלודופ־ץגיימאקמ בתכמ חלש" ,רגנידיירג קחצי ,רבעשל

 םג (14 ״תוומל םיליבומ ,רקש םה םירופיסה לכ...תירבעב ,יניירס

 ותוא יתיאר" .רגנידיירגמ עיגהש ארונה בתכמה תא תרכוז דקש הוח

 ,היסנמיגה דימלת זא היהש ימ רפסמ "...ןזואל הפמ רבע הז" ;"יגיע-ומב

 בותכ הרואכל ,ונמלחמ הדודמ הייולג ונלביק םג" ףיסומו ,םקימע הירא

 -םילמ רפסמ ויה לבא ,"בוט םישיגרמ ,הנחמל ונעגה ,רדסב לכה" היה

 ךכ רחא ־ לבוקמה ידוהיה גנלסב היה רורב ועמשמש ,"הטיחש" ומכ תוידיא

 ,וונע־ןב עשוהי ןעמנה לש ונב םג (15״.,.הנעמ םוש ונלבק אלו לכה קספנ

 םירכמה ןיב קר אלו ריעב ץפוה רשא ,(16 םויאה ונכות לע בתכמה תא רכוז

 ,םיבתכמל וקקזנ אל ןמזייר ויטימו רכייוו ,ףרודלפא רזעילא .םיבורקה

 ויה אל זאמו 1941־ב הניארקואב הייפכה תדובע תוגולפב ויה םמצע םה

 ,(17 םמצעל םתוא ורמש אלו ,םש ואר רשא תוארמהמ ררחתשהל םילגוסמ
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 .ילגנאה וידרל תועיבקב ראווגנואל רזח זאמ ןיזאה ףרודלפא

 םירפוחש...תותלדה לכ ונרגם..םידוהי םיחצורש ,הבינגב יתעמש״

 ריעב ול וארק זאמ (18״..יתיא ודמלש ולאל תאז יתרפיס...תורוב

 םידיעמ (19״...היקאבולסב השענש המ ונעדי״ .״תורוחשה-האור״

 הדעווה ינפב ראווגנואמ ןאמי ונ ץנרפו ץנג ןמלקו השמ םיחאה

 חבטה לע "...היקאבולסב תונבה לע ונעמש" .טשפאדובב תירוטסיהה

 ידוהי שוריג לע ונל ורפיס" הבתכ סייו הקשר םג" .קידיוויואב

 .(20 ״היקאבולס

 הירגנוהב השענל רתויב םיינריע ,ןבומכ ,ויה םמצעב היקאבולס יטילפ

 הלשממה יגוחב שחרתהש המ לע םג תקייודמה םתעידיב םיעיתפמ םהו

 תייעב תא רותפל רטסינימה רש ןודאהמ שרד ררוצה רצה" :תירגנוהה

 הריזג ץראל םחלשל :ולצא וז הלאש ןורתפ אוה ריא עודי .םידוהיה

 מ״רו ד״באה ,לאטבייט המלש רכששי ברה בתוכ (21״ןעריטרופעד ארקנש

 לש ותשירד תיצמת יהוז .הירגנוהל חרב רשא ,היקאבולסבש ןאיטשיפמ

 (22 .1943 תנשמ םייהסלקב הנושארה םתשיגפב יטרוהמ רלטיה

 ול !רתיהש דיעמ ,םיטילפה םע רישי עגמב אב אלש ימ םג ,ראווגבואב

 רשק ותויהב .קסלודופ-ץניימאק ישרוגמל הרקש המ לע האלמ היצמרופניא

 חרבש טחושה ׳ץיבובאט יפמ חצרה לע יתעמש" :הקיצאבב הייפכ הגולפב

 (23".היקאבולםבו ןילופב םידוהיה םע הרוק המ ונעדי" ףיסומ דעה "לצינו

 .1944 תנשב ראווגנוא ידוהי שוריגל דעו האושה תליחתמ דימתמ הז רשק
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 •..דורוהיזואמ מ״ק 100 תרמוא תאז ,לובגב היה יסורה אבצהשכ״

 ישארמ דחא ,ידלופ רפסמ (24״...םוי לכ טעמכ יכיצה וידרה תא ונעמש

 הקיפסה סייוו .רו ,(25 ןמכייא טפשמב ,ראווגנוא וטיגב הנבלמה הנחמ

 יטלקמ תא ומירחהש ינפל םוי ,ים.יב.יב-מ תירגנוהב רודיש עומשל דוע

 לא ,תבכר תונורקל חוכב םבתוא ףוחדל םידמוע ,םידוהי" :ריעב וידרה

 םכל ונתי םכותל וסנכיתש עגרב .ליערמ זגב םיאלוממ םה !םכותל וסנכית

 (26״...לערומ אוה ,תותשל רוחש הפק

 וארקש לדנמסייו ברהמ םיבתכמה ועיגה יאמ שדוח תליחתב וא לירפא ףוסב

 ועיגהו וקתעוה ולא םיבתכמ .חבטל םתוא םיליבומ יכ וטיגהמ ץורפל םידוהיל

 הרפיסו וטיגל ךייר יראש הצרפתה םיחולישה ולחהשכו .זוכירה תונחמ ינשל

 םידוהי" שידיאב תבותכ התאר ,ןוזמ התלעה וילאש ,תבכרה ןורק ךותבש

 ."םיחבטמח״תיבל םכתוא םיליבומ יכ תבכרהמ וצשק

 היצמרופניא ןאכ הרסח אל ירה ,עדימב םידייוצמ תויהל ועמשמ "תעדל" םא

 המכ דע ויבהל ידכ ,םישנאה לש םחומב הספתנ אל איה ךא .תקייודמ טעמכ

 (!!דבלב םידוהי לצא קר אלו ,ראווגגוא ידוהי לצא קר אל) וז היעב תככוסמ

 םהיתויודע תא אמגודל איבהל לכונ ,רוריבו ןויע ןיידע הכירצ איה המכ דעו

 .תוערואמה רחא הלעמו הנש םישולש ,םימכח םישנא לש

 רוספורפ ,ראווגגואב תירבעה היתגמיגב דימלת ותעשב (ץרווש) ירדק צ״מ

 עדמה שיאו ,רוטקר תנוהכב הב שמיש רשא ,םויה ךליא־־רב תטיסרבינואב

 ורפיסו וילופמ וחרבש םיטילפ ועיגה דציכ םיטרפ ותודעב רפסמ ,קייודמח

 לעו שוריגה תנכס ינפמ וחרבש ,ראווגנואב היקאבולס ידוהי לע;תועווזה לע

 .חצרה לע ורפיסש קסלודופ־ץניימאקמ םילוצינ
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 המ לעו שחרתמה לע עדי אל וללכב רוביצה" :ירדק ןעוט תאז לכ רחא

 םינמיהמ םישנאש ירחא ועדי אלש ןכתיי ריא ?דציכה (27״...שחרתהל דיתעש

 ?לוכה םהל ורפיס

 וליאכ תוערואמו םיכיראת רכוזה ,תוערואמה ושרח ובג לע רשא ,ןמדלפ .מ

 יחמב םינוש םירבד השולש ,ותודעמ םידומע השולשב רמוא ,לומתא ושחרתה

 םנמאו םיכלוה ןאל ועדי אל םישנאהש ,רמוא * םלועה״ :21 ימעב :דחא

 ."ועדי ןכ - טארנדויה לש םיגיהנמה לבא ,ועדי אל םישנאה ,תמאה וז

 ףא ,רתויב םיבושחה םירבדה דחא הז ירהו" :םיארוק וננה וירחאלש דומעב

 :רשמהב רפסמ םיטפשמ רחאו "עדי ןכ םהמ רכינ קלח ירה ,ועדי םלוכ אל םא

 יוזא ןוא ןאטעג יוזא) תרחאו ןכ םישוע ויה ועדי וליא םירמוא םישנא"

 "...םתוא וגרהש...קסלודופ־ץיינמק ידוהי לע ועדי...ועדי...(ןאטעג

 התונימא תא תקזחמ קר ,ועדי אל וא ועדי ןכ הייגוסב תאזה תוטבלתהה לכ

 דעה ירבדכ ,רוכזל שיש "רתויב םיבושחה םירבדהמ דחא הז" תמאבו ,תודעה לש

 שחרתמה תא ועדיו ועמש ריעה ידוהי .הרקש המ תא ןיבהל הסנמש ימ לכל,םכחה

 העיגה אל איה ,הספתנ אל איה לבא םהידיב היצמרופניא התייהש ,הז ןבומב

 ויהש יגפמ אל (28.״...עדימה תא תמאותה הבשחמל ועיגה אל םה״ ,םתרכה ידיל

 .ןברוחה תפוקת לע תורפסב םיגוש םירבחמ םהילע ולפטש יפכ םיטסילטפ וא םישידא

 בייואה ישעמ ויה םישקש ינפמ" :ןונגע י״ש לש וירבדב שמתשהל םא - אלא

 לע הלועש ,םייוגה תעשרמ ץוח ,םישעמה חוכמ ינוימד חוכ הבורמ .ינוימד חוכמ

 (29.״...ןוימד לכ

 .םישנאה להק - ״םליוע רעד״ ,ידיאה ונבומב ״םלוע״ *



 ,הלא םייתוברת םישנא לש םחומב ספתנ אל שחרתמה תועמשמ אולמ

 םויח םהש - םירבדה תא רעשל םילגוסמ ויה אל יטסינמוהה ךונחה ילעב

 "םיפוסוליפהו םיררושמה םע״ל םיכייתשמה םישנא יכ - ונלוכל םיעודי

 לע ועמשש הלא וליפא" .ולאכ םילפש תועשר ישעמל עיגהל םילגוסמ

 ידוהי ונימאה וליא...ןימאהל וצר אלו ןימאהל ולכי אל ,שחרתמה

 ,לועפל םילגוסמ ויה וליאו ,םהינפב ויהש םינמיסל...היסורוטאפרק

 ,ירדק יפורפ ריבסמ "...םמצעב םה ,תולועפ םינגראמ ויה םמצעב םה

 ידוהי לש הברה תוינויחל ספתנש ,(1162ס10רזז65^}זשבוקוזמ דילי

 ,םתלצהל תושעל הברה םתלוכיבו הישותב ענכושמ רשאו (30.היםורוטאפרק

 םיגשומה םלועש אלא"...םינמיסל ונימאה ולו ךכל םיאנתה ומייקתה ול"

 סופתל ושקתהש דע םהיניע ינפב שחרתמהמ קוחר ךכ לכ היה םידוהיה לש

 הארמל ונימאה אל ןיידע ץיוושואב וליפא רשא םיבר םנשי .דיימ תאז

 !ןכתית אל תאזכ העווז ,םהיניע

 הרבעהל םיכחמשכ ,( 526ע©מע־ג• ) יניירס תחפשמ לש ןורחאה הבתכמב

 הזש סופתל תלגוסמ ינניא" :םאה תבתוכ ,םתיבב ןיידע םה ךא ,הנבלמל

 רגובמ םדא תוכהל ,(31 ״הרק תמאב הזש הנימאמ ינניא .תורקל היח לוכי

 ץירהל ,ינמרג ןיצק תרשל ןכומ וניאש ימב תוומל תוריל ,וידלי יניעל

 וארש יפכ םיאנת אל םיאנתב םפפוצלו זוכירה תודוקנל ףטו םינקז ,םישנ

 לוכי אל ללכ הזמ עורג רבדהש" היה הארנ - הביבסה ידוהי תאבה תעב תאז

 (32 ״תורקל



 היהי אל התעמ ,לבח" 20.4.44-ב תבתוכ יניירס תחפשמב הנטקה תבה

 רבדה והמ הלגמ איה תרחמלש הייולגבו "...היחש יפכ בוט ךכ לכ יל

 "...בערמ תומנ ונחנא" :םיאולכה םמצעל ראתל םילוכיש ,עורג יכה

 ,ללכה תבוטל תוקסופ-יתלב תולועפב ןייטצהש ,ינויצ תיבב רבודמה

 אליב באה לש תירקיעה ותגאד .1938 תנש זאמ םיבר םיטילפ וב ורבעש

 ,ומצעל הניא ,הנבלמב םמצע ריעה ידוהי תא וזכיר וב םויב ינייריט

 אוה ושוי ןבל ובתכמ תא ,הביבסה ידוחי תייעב ותוא הקיסעה זא םג

 תרשעב התע דע ולפיטו וניזה תאזה ריעה ידוהי" אבה טפשמב חחופ

 (33 ״?םהל גאדי ימ.,,תעכ .רוזיאה ידוהי םיפלא

 םיצאנהש המ ול עודיו יולגש ומצע לע דיעה ןרטש ,ר ,רחא רוסמ גיהנמ

 וילא תונפל רשפאש שוריגל דמעומ לכ עדי 1938׳-ב רבכ יכ ,וניחאל וללוז

 ריעל עיגמש היקאבולסמ וא ןילופמ טילפ לכ ךכו (34 הלילה עצמאב ףא

 רייוצמה שיאה ,1944 םרמ עצמאב עיצמ ותליהק-ישנאל וירבדב .םינשה ךשמב

 תא ריבגה"..ל "ודבאש לארשימ תובבר־תובברה" לע ,היצמרופניאה ברימב

 ,םלצא םג ירה ,ריעב םינושה םיגיהנמה ןיב םילדבהה לכ םע ".הקדצה-ןתמ

 םתעדותל האולמב הרדח אלו ,המויאה תמאה הטלקנ אל ,םעה יטושפ לצא ומכ

 תימצע הנגה ריתמ קחדוה יופצה ןוילכה לע שרופמהו םויאה עדיהש וא

 ונממ רשאו ,ודכלנ ובש בצמב ,תעדה־ףוריטל ועיגי אלש ידכ ,תיגולוכיספ

 .אצומ לכ הארנ אל

 ."םעה-יטושפ וא רוביצ-ישנא ,םיליכשמ ןיב לדבה היה אל הז ןיינעל
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 ורפיס ...שממ ךכב ןימאהל ילב ...םישוריגה לע רבכ ונעמש"

 הפיצש המ" (35...ונחומב ספתנ אל הז והשכיא אלא...חבטה לע ונל

 םירוחשה תומולחב וליפא ,אל טלחהב ,ראתל ןפוא םושב ונלוכי אל ונל

 עיגהל" ץיוושואב רבכ התיהשכ םג ,ינבא הבוהא תרפסמ .(36״!רתויב

 ...ישונא ןוימד לכל רבעמ היהש ,הזה קפקופמהו קוחרה םלועה תא תוארלו

 "...הדובעל ,ונל םיפצמ םש ,תשורח-יתבל ןתוא ונבשח ,םימשל תובורא עברא

 ,(37 ץיוושוא יהמ הל הרפיסש השאל הנימאה אל ןמדירפ יליל םג

 -תב העיגהשכ האפורכ הדבעו ץיוושואב תאצמנ רבכ ץראווש הגלוא ר״ד"

 רל ןיא" :האפורה התנע היתולאש לע .(וקרב תיבל) ינרק הבוט התדוד

 ונסעכ" :התודעב תרפסמ ינרק הבוט .תובוראה לע העיבצהו "םירוה רבכ
 ול

 רחאל םג הקחדה הכשמנ העתפהה-הברמל (38 ״!ןכתיי אל הז ...דאמ הילע

 .הנוש הרוצב ,רורחישה

 ורפסב ראואב .י היה תאז תיזכרמ תיגולוכיספ הדוקב לע עיבצהש ןושארה

 עיתפמ תועדומ-רסוח םהב הליג ,םילוצינ לש םהיבתכמ ארקש רחא ."החירבה"

 ויהש תודבועל תילנויצר״יא חבוגת״כ וריבסהו ,עריאש ינומהה חצרל

 ,,,תינויגה םתוא לבקלו ילנויצאר ןפואב ןהילע בושחל ידכמ תומויא

 לוצינה התע ררועתה ונממ רשא ,םיטויס םולח קר לוכיבכ היה םעה תומ

 (39״...החמשב

 תשוחת ךות תאז תרפסמ ,לשמל ,ינרק הבוט .תאז םירשאמ ,ונעמשש םידע

 ינפל ומכ ,תיבב דומעי לכהש יתיכיחו ץיוושואמ ראווגנואל יתרזח" השוב

 .תיבה-ינב לכ טע ןבומכ (40 ,״ותוא יתאציש
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 םירוסיי וילע ורבע רשא םדא לש רתויב האירבה הבוגתה השעמל וז התיה

 תאזכ תיגולוכיספ תימצע הבגה אלל וא תאזכ הנומא אלל רשאו םימויא הכ

 שגפש ,המויאה תואיצמה וז ,תומתיהו לוכשה לומ ,לתוכב ושאר חיטמ היה

 -ירודמ לכ תא ורבע רשא סייוו הקשרכ תוצימא םישנ .הנחמהמ ותרזח םע

 רבשיהל ילב תואלתה לכב ודמעו (!הרפס םש הז) ץיוושוא לש םונהיגה

 לש םהיתוארומ לכב דמעמ וקיזחהש,םדאבש םיהולא־םלצ לע רתוול ילבו

 היתוחוכ הובזע יתמ יא - ץיוושוא רחא .(41 םימויאה יוניפה-יעסמ

 אל התחפשמ ינבמ שיאו עובש רחא עובש תיבב ובשיש רחא קר ?םיישפנה

 אל םא הייחל ךרע המ .המויקל םעט דוע ןיאש הל הארנ זא קר ,רזח

 הקספ אל איה ?םייחב רתונ אל םהמ שיא םא ,היריקי תא דוע שוגפת

 ,תירזכא תוללעתהל הנותנ התיהש ןמזב הטטומתה אלו ,הייח לע קבאיהלמ

 ףוס־ףוס ספתנשכ ,תעכ לבא ,בערל אלו רוקל אל ,ךרפה-תדובעל הענכנ אל

 תודבאתה לע בושחל הליחתמ איהש דע הבר הכ איה באכה תמצוע ,הדיבאה לדוג

 אלא איה ויא .םילוצינה ויב ךכב הדיחי איה ויאו ,(42 התארקל ןנוכתהלו

 היצמרופניאה תקחדה לש ,רבתסמכ ,ךילהת ותוא ורבע רשא דואמ םיבר תגציימ

 .המויאה התועמשמ אולמ לש תרחואמ הטילקו

 - עבקש ןבומכ אוה ותועמשמ אולמב ספתנ אלש עדימ ,הז גוסמ ״העידי"

 יוצר ןאכ .ןלהל קוסענ תאזב ,הבוגתה תא - תוישממה תויורשפאל ףסונ

 רפסמ הרצקב איבנ .רוזיאה ידוהיל תדחוימה העפות וז ןיא יכ ףיסונש

 תמייק .רתיה איה .דבלב םידוהיל תינייפוא העפות וז ןיאש ,ךכל תואמגוד

 ויאו .טגיס לש וטיגבו ויזרט וטיגב ,,הינווליסנארטבו אפוג הירגנוהב

 .הכלהמבו המחלמה ינפל תונויצה יגיהנמ לצא הרסח איה
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 אישנ םג הקל הבש הדימב םידוהי-אל םידנלוה לצא תמייק איה

 אישנ לש וירבד םייוצמ ונידיב ,טלווזור .ד,פ ,זא תידבה-תוצרא

 ישנא אלו אוה אלש םיחיכומה שנב דראודא ר״ד הלוגב היקאבולסוכיצ

 לש םירחואמה םיכיראתב אל ףא ,העפותהמ םיישפוח ויה אל ותלשממ

 .1944 ינוי-יאמ ישדח

 עדימה ;ישפוחה םלועב םייחו םיעעונתמ שנבו טלבזורש ךכב אוה לדבהה

 וליאו .םינימא תורוקממ לבקתנ אוהו ,טעמכ קייודמו ,אלמ אוה םהלש

 תולשהל הליחתכלמ וווכמה ,םינמרגהמ אבה בזוכ עדימב םייולת םידוהיה

 .םהל יופצה יבגל תואדוו־יאל םורגלו םחיתוגברק תא

 .תימצע-המשאהל איה הפוריא ידוהי לש םתייטנ תיטנאנימוד תאז לכב

 רסייתמ ״...?בל-יגומו םירוונס-יכומ ,םיטוש ונבור ונייה םאה״

 .וירבח תומב ,תוערואמה רחא תובר םינש ,ומצע תא םישאמה ןמדנז .מ

 "...ירבח בור לש םתומל ומרגש םיישפטה ירבדב תופוכת רכזנ ינא"

 .הינמרגל ותגולפ תא וריבעה םהבש ,םימיב רבודמה

 םאיבהל וחיטבה הלאו םינמרגה םע רבידש ,םתוא עיגרה ירגנוהה דקפמה

 הנחמ הזיאב תולגל ידכ ,תויסיטרכב ןייעל ולכוי ובש ,רבעמ הנחמל

 םינמרגה ורדסי הייפכה-תדובע״תוגולפ ישנא ךכב וצרי םא .םהירוה םיאצמנ

 דציכ ,בטיה רכוז ינא" .םירוהה םיאצמנ ובש הנחמל םתרבעה תא לקנב

 ,חורבל איה תחאה הרירבה :תויורשפא יתש ונינפל:םינוידה תא יתמכיס

 תוחונב תויחל ,החלצה לש הרקמב לבא ,ונייח תא ןכסל אוה ושוריפש רבד

 לצא השק דובעל ,הירטסואל רובעל ושוריפש רבד - ראשיהל וא ,תיסחי

 .םירוהה םע דחי תויחל לבא ,םיעורג םיאנתב םינמרגה
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 ךכו ,וניריקיל רוזעל תורשפאה ונל היהת :הבושחה הדוקנה יהוזו

 לש ודיקפת והזו .םהילע לקהל יאדווב לכונ השק רתוי דובענ םא

 ןויד .החירבמ ענמיהל םבור תא ענכשמ אוה ךכב (43״...ךב לכ

 ורפיס ,ונל הב הווחה יבשותש רחא ,רבוטקוא שדוח ףוסב םייקתמ הז

 הגולפה ידירש ,םהינפל הרבעש הדיחיה לע םיעזעזמ םירבד םהל

 הצר אלש טלחומ הטוש יתייה םאה" .(44 היבלסוגויב רובמ הרזחוהש

 הטיסרבינואב דיתעל חצרמה ומצע תא לאוש "?וביבס שחרתמה תא תוארל

 .תירבעה

 לע עמשש ומצע לע ריעמ ,ועוצקמב אפור ,ליכשמ שיא ,רנרב .מ רייד

 תוריהזב הברקתה ץיוושואל ועיגהב.1944 ינפל בר ןמז ןילופב חבטה

 הריהזהו ,םהידלי ,םהיתושנ לרוג לע הרפיסש השיא ,םתצובקב רכמ לא

 .םהייחב םהל הלעי חז יכ ,הלחמ םוש לע םעפ ףא ועידוי אלש םתוא

 לכה ;הרמא ׳ץאקנוממ וז הרענש המ לכ,.,ןוכנ הז לכש שוחב יתעדי"

 ףלא .אל .ןשע תוטלופה תולודגה תובוראה יתשב ינא טיב מ...ןוכנ

 .םייחב ךתא ויאש ,תאזה הארונה העווזב ןימאהל לוכי יניא...,אל םימעפ

 בתוכ אוה ורפס ךשמהב (45 ״,דבלב וזה הבשחמה םצעל ףרטיהל הלולע תעדה

 ,התיבה רוזחנש םשפנב ומיד םה" :הרצל-וירבח םע להינש ,םיחוכיווה לע

 .(46 ״ונקספה ובש םוקמהמ ךישמנו ,רבד הרק אל וליאכ

 ־־ ןמז ותואבו ,ועיגהל ןושארה םויב רככ ותחפשמ ינבל הרק המ עמש ירה

 אל לכה ירחא יכ ,קפס לש הנוגה הגמ יב התיה ןיידע" ומצע לע רפסמ אוה

 ,למשוחמה ליתה לע לופיל ןויערה תא שרגמ אוה" .הלאכ תועווזב ןימאהל ןכתיי



!00 

 ."םייחב ןתאש הווקת לש קיז דוע רתוב םא תוומל תכלל לכוא דציכ"

 תיכיצמ םידוהיה תוחפשמ תא יב תבחמב האור אוהשכ ,הבהלל חקלתמ הז קיז

 ובממ םיקיתו םיריסא .הבחמב םיבר תועובש אצמב רבכ אוה .ןהיבקזו ךפט לע

 תבוכמ לע םיטרפ-יטרפב רבכ ול ורטמ םה ףא ,ןילופמ םידוהי ץיוושואב

 ,רבעשל םהיתועוצקמ לע רדסמב לאוש ישארה ופאקהשכ ,תאז לכבו ,חצרה

 ,רשואמ יתייה ינאו ,ירפסמ תא םשר אוה" .יממע הרומ היהש רמוא רברב רייד

 םהילא יתוא ואיביו ,ךומס הנחמב םיאצמנ ונידלי יכ תווקל יתיצרש םושמ

 .(47" .הרומכ

 יכ ול רסומ אוה ,םאגראק םע החישב .גיצהל ךרוצ ןיא לזיוו ילא רפוסה תא

 .(48 ״תונשרפ אוה רתייה לכ״ :ויבתכ רתי לכל דוסיה אוה ״הלילה״ ורופס

 ."עגושמה השמ" וא שמשה השמ לש ותומד העיפומ ויתוריצימ תחא לכב טעמכ

 אוהש יפכ - "קסלודופ־ץיניימאק״ שוריגמ רזחש ידוהי והז ״הלילה״ רופיסב

 וירופיסל ,ול ובישקיש בירעמל החנמ ויב תסנכה-תיבב שקיבו תורפסב רכומ

 לא םתוא ובירקה דציכ ,האימולוק דיל ,היצילאג תורעימ דחאב הרקש המ לע

 ובריס םישנא" .ורונו ריוואל תוקונית וכלשוה דציכ ,םפרועב וריו רובה

 ׳תנמאה אל ימצע ינא ...עגתשה ללמואה (ורמא) .ול ןיזאהלו ורופיסל ןימאהל

 ידמ ןודנול וידרל ובישקה ,לזיוו הלגמ ,םתיבב ויה דוע לכ (49"...ול

 דיל ,ךרדב םתוא וליבוה ,וריע ינבו ויבא םע ץיוושואל עיגהשכ .(50 ברע

 הריפחה לא הברקתה תיאשמ .והשמ םש ופרש" .קנע תובהל וצרפ ונממש רוב

 ...יתיאר יניע ומב...!תוקונית ,םינטק םידלי הלא ויה :הנעטמ תא הקרפו

 ןימאהל יתלוכי אל ?יכונא רע םנמאה... :ינפ תא יתטבצ...תובהלב םידלי

 .רכב
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 ...תמא וז ןיא ,אל ?שירחי םלועהו םידלי , םישנא ופרשיש ןכתיי דציכ

 ופרשי וננמזב יכ ןימאמ ינניאש (יבאל) ול יתרמא...ץיקא בורקב...טויס

 יתייה ריעצ" :רחא םוקמבו (51.״םלועל תאז חלסת אל תושונאה יכ ,םישנא

 ונא ...:יתרמא יבלבו ינזוא עמשמלו יניע הארמל ןימאהל תוטשפב יתבריסו

 ;שאב םידדהיה תא וישכע םילעמ ןיא בוש :לכה ירחא םירשעה האמב םייח

 הז ןיאה...תאז השרי אל יתוברתה םלועה .םייניבה-ימיב דוע םייח ונא ןיא

 ןיאש ןוכנ ,אבא ,םלוח ינא...?ונרוחאמ קחרה םה םייניבה-ימיש ,אבא ,ןוכנ

 ונעדי אל" :תמאה ילגמ לש תורסייתה התוא הארנ ךשמהבו (52"?םולח אלא הז

 (53״...ונל ורפיס...ונעדי יכ ,אל .ונתוא םיכילומ ןאל

 תא ,רומאכ תקזחמש איה ,ונעדי אל - ונעדי ןכ :תרסוימ תוטבלתה התוא־בושו

 .תודעה לש התונימא

 רשפא ־יא .תימינפה-תישפנהו תינוציחה - תישממה תואיצמה ןיב רעפ היה הז

 .תאז םופתל היה

 םינקזו םיריעצ לצא העפות התוא םיאצומ ונא .זא היה ריעצ לזייווש םושמ קר אל

 ,הפוריאב םיליעפ תרתחמ ישנא לצא ףא .םימעה לכ לצאו תוצראה לכב ,דחאכ

 .םידוהי-אלו םידוהי

 היה ןייטשרג טרוקל .דנלוהב ורקש םירקמ רפסמ ריכזמ גנוי-הד יאול רוספורפ

 תחאכ םיברל עודיה ,ןייטשרג .( טוכ1נ1ת1ן ) קניבוא םשכ ידנלוה רבח

 ותעשב ויה ,קניבואו "םוקמה אלממ" טוהכוה לש והזחמב תוישארה תויומדה

 .דאמ ודדיתהש ,יטנטסטורפ םיטנדוטס ןוגרא ירבח
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 ;0-0 ןיצקכ תריש םהבש תונחמב הרקש המ לכ לע ורבחל רפסמ ןייטשרג

 םילבקתמ םניאש םירבדכ ינזואב ןייסשרג לש וירופיס ועמשנ ןמז ותואב"

 לע רוזחל יתזעה אלש דע ,םויא הכ היה ויפמ יתעמשש המ .תעדה לע ללכ

 ,טפוה-רד־ןוו תרתחמה שיאל תאז רפיס אוה השעמל ."שיא ינפב םירבדה

 תותימאב תרתחמה גיהנמ תא ענכשל דאמ יתישקתה" :ףיסומ אוה םלוא

 םתשולש״ו ,ןכוהש ןובשחו-וידה תא ארק קניבוא לש ויבא םג (54."ירופיס

 .גנוי הד בתוכ ,"ואולמב ונכותל ןימאהל ונאימ

 דנלוהב םיריעצ תצובקל היסנכה תונוטלש לש םתבוגת איה תוחפ אל העיתפמ

 דגנ ןומגהה תאחמ המסרופ םהב ,םיזורכ תצפה תמשאב הרצענש תימורדה

 .םיילותאק־םיימורה םייעוצקימה םידוגיאה לש היצאקיפיצאנה

 תטיששכ ,1941 תנש ל• םויאה ףרוחב םש ויהו ץיוושואל ואבוה םיריעצה

 -יטרפ ורסמו דנלוהל ורזחוה 1942 יאמב .הנושארל החסונ םיזגב תותמהה

 ןימאהל וברס םהידידי וליפא" םלוא .היסנכה ישנאל וארש המ לע םיטרפ

 (55.״םרופיסל

 ורסאנש תוידנלוה םישנ שש םג ויה 1942-ב וררחתשהש םירופסה םיריסאה ןיב

 ונגהנ" ;וכמ רחאל הרפיס ןהמ תחא ."הוהי ידע" תכל ןתוכייתשה "ןווע״ב

 ןינעה לכ .םיזגה יאתל ךומס ,תופרשמה ןמ רמתימה ןשעה ךותב םויה לכ תבשל

 .םיקופקפ ונפקתנ ולא תוביסנב ףאש ,תעדה לע לבקתמ יתלב ךכ-לכ ונל הארנ

 תודוהל ונבריס תרחמלו ,וניניע הארמל ןימאהל אלש ונלוכי אל דחא םוי

 ."ועמשמכ וטושפ ךכב
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 ןימאהל ובריס םישנאה תיברמ" :בושו וב וסנתהש טויסה לע ורפיס ןח םג

 (56.ןה תורמוא ,״ונל

 .ותוריעצב תאז הלות לזיוו ילא .ןימאהל םילגוסמ ויה אלו ועדי ןכא

 םלוא ."ינזא עמשמלו יניע הארמל ןימאהל תוטשפב יתבריסו יתייה ריעצ"

 ןיא...םירשעה האמב םייח ונא" .ונימאה אל הברהב ונממ םירגובמ ףא

 בתוכ" ,תאז השרי אל יתוברתה םלועה .םייניבה ימיב דוע םייח ונא

 לוכי אל" רשא םשב ,הברהב ונממ רגובמ ,ידוהי גיהנמ םג ךא .לזיוו ילא

 עמשש רחא ,בשח ןהוכ יפורפו .(57"...ךכ ידכ דע תכל וקיחרהש ןימאהל

 יפל דנלוה ידוהיב םג וגהניש רבד לש ושורפ ןיא" יכ ,חרזמב הרקש המ

 -קשאמ "...להקה תעדב בשחתהל םהילע - ןילופבכ אלש ;הדימ-תמא התוא

 יכ ףא" :ותודעב רפסמ ,הדובובס לש יכיצה אבצב םחלש ןיטשלמרמ

 תועידי ורסמו םיצאנה תוללותשה לע ובתכ םיטייבוסהו םיכיצה םיאנותיעה

 דע ,הלא לכל ונמאה אל...םודאה אבצה הליגש םיצאנה לש םיזאגה יאת לע

 ,ותואב האופרה דודג דקפמ ...ץיוושואמ ובשש םינושארה תא ונשגפ אל רשא

 .ורתתסהש םיידוהי הרענו רענ הליג ,הפמאק תינלופה הרייעב הנחש ,אבצ

 ...ץיוושוא זוכירה הנחמ ןכוש ןאכמ מ״ק 12 לש קחרממ יכ ונל ורפיס םה"

 העידיב תמא שי םא אדוול זא יתחרט אלו יהשלכ בל-תמושת ךכל יתשדקה אל

 ופסינ ירוה םג יכ ,יתעד לע יתילעה אל רתויב םירוחשה יתומולחב ףא .וז

 .(58"םש

 השקתמ ןוימדהש ,אלפ-יכרדב ץיוושואמ ןיזרט וטיגל עיגה ררדל בלסיטייו

 .ןתוא סופתל
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 ריבסהו םהינפב ראיתו ,תרתחמה ישנא תאו וירכמו וירבח תא םש שגפ אוה

 ןיאש רבדכ יירבד וארנ ןי זרמ יבשוי תיברמל ךא" .הלוכ חצרה תנוכמ תא

 (59.״תעדה לע ותולעהל

 יכ בתוכ ,םינש ןתואב תואלפנ ולעפש הלצהה יליעפמ דחא ,רפש ףסוי 'פורפ

 "...יופצה ןוילכה לע טרופמה עדייה-תייחד לש תיגולוכיספה העפותה"

 ל4> םיללכה בטימ יפל ...רעונה תועונת ירבח ןיב וליפא תמייק" התיה

 (60״...יביטינגוקה סנאננוסידה

 םינושה תואבצב ומחלש הלאל ,תואטיגב ודכלנש הלאל ףתושמ היה הז רבד

 תנש ילוי שדוחב השישב .הפוריאל ץוחמ ואצמנ רשא הלצהה יליעפל ףאו

 ,םלרב םייחל תידוהיה תונכוסה תלהנה רבחו הלצהה-דעו שאר-בשוי קירבה 1944

 וחלשנ םידוהי 150.ססס-ש רבדה ןוכנ םאה ,ףרגלט" :ולאשו אטשוקב בשיש

 שארב דמעש שיאה (61 רמולכ "?ןוזמ תוליבח חולשל רשפא םאה ? חרזמל

 זאמ וילא ומרזש ,חצרה לע תוח״ודח לכ תא וידיל לביק רשאו ,הלצהה-תדעו

 ,הדירחמה תואיצמה הספתנ אל ויידע וחומב ףא ,רחואמה לכל ,1942 ץיק

 ידוהיה םזינאמוהה לע םינומאה ,םתעדב םייופש םישנא .1944 ץיקב אל ףא

 ויח א^ש ויתוטישו חצרה ידממ תא םופתל ללכ םילגוסמ ויה אל ,יפוריאהו

 .םידוהיל תדחוימ התיה אל וז העפוה ,רומאכ .םלועמ ןתמגוד

 ןימאהל יתלוכי אל ימצע ינא" :המחלמה ירחא רמא טלווזור .ת ב״הרא אישנ

 .(62״םירשעה האמה לש היצזיליביצב שחרתהל םילולע הלאכ םירבד יכ
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 םר- אובי יכ ,םיחצורה תא ריהזה ,רזחו ריהזהש ,לודג יאנידמ ותוא והזו

 הלצהה-דעווב וחילש .םהל עיגמה שנועהמ וקמחתי אל םיחצורהו ןידה

 הפוריאב עראש המ לע םיקרבמה לכ ועיגה וילא רשא ,הלהפ םיטילפל

 1944 רכמבונ־רבוטקוא שדוחב קר ץיוושוא תא ץיצפהל ךרוצב ענכתשה

 ןימאה אלו קפקיפ זא דע .וילא ועיגה ץיוושואמ תונובשחו־םינידהשכ

 לש וירבדב תוארל רשפא ,תאז העפות לש האיש תא יכ המדנ ךא .רבדב

 ןיטלויבב .הלוגב היקבולסוכיצ תלשממ לש האישנ ,שנב דראודא ר״ד

 ,תירבה־תוצראב היקבולסוכיצ יאצוי לש ידדהיה דעווה לש 6 *םמ

 קרוי-וינ ,ןוטגנישווב דבכנה חרואה הצריהש ,תואצרה עבש לע רפוסמ

 רתויב הבושח המורת" וויה אישנה ירבד יכ ,רסומ בתכה .וגאקישבו

 ,שנב לש וימואנ יכ-תיאקירמאה להקה-תעד ינפב ,בצמה תכרעהל רשאב

 וא תונוש תודוגא לש םיבושחה ןהירבח ינפב ,סרגנוקה ינפל םתוא םאנש

 םינייפואה ...הקימעמה הייארה תאו םזילאירה תא וחיכוה תויללכ תופיסאב

 םעו זייו .ם ןפטס רייד םע טנדיזרפה שגפנ יאמב 21-ב .שנב ריידל ךכ לכ

 לע וללח םיגיהנמה םע ןד שנב ,ל״נה הבתכה יפל "...ןמדלוג םוחנ ר״ד

 ,המחלמה רמג רחאל וררועתיש םיידוהי םיניינעב ,תויעבה לש םינוש םידדצ

 ."תשגדומ תוימיטפוא לש חור״ב

 שדוחב 24-ב ?שנבד אבילא ,המחלמה רחא ררועתהל ולכיש תויעבה ןה המ

 .יקאבולסוכיצה אבצב ותרישש םיידוהי םילייח םע אישנה שגפנ 1944 םראמ

 םיחרזאה לכ תא הרזחב וניניב תוארל חמש" היהי אוה יכ ,אישנה זירכה םש

 תודחוימ תודעו ומקוי יכ ,חיטבה ןכ ומכ ."אצומו תד לדבה אלל ונלש

 .םיטילפה תרזחהל



 .!ולבוה לש תושק תויעב אובל תולולעש ,ותעד תא עיבה תאז םע דחי

 -ןיב תייעב איה תידוהיה היעבה יכ" ,אישנה רמא "ףיסוהל ילע"

 .המחלמה רחאל תימואל-ויב הרוצב התוא רותפל היהי ךירצו תימואל

 לכות אל המחלמה רחאל ורזחיש םישרוגמה ינומה לכל הרובחתה תויעב תא

 ."המצעב היקאבולסוכיצ תלשממ רותפל

 אל יכ אישנה חיטבמ ,םדוקה םדמעמל םתרזחה ,םידוהיה לש םמוקישל רשא

 ."חרזאל חרזא ויב הלפמ יביצה קוחה ויא" :תויעב םוש הנייהת

 היקאבולסוכיצ לש הלוגה התלשממ שארו האישנ ,ותוא גיאדמה דחאה רבדה

 םידוהיה תרזחה לע ומצע תוחוכב רבגתי דציכ,אוה (]) 1944 םראמ ףוסב

 .המחלמב םקלחב וסרהנ הלבותה ילכש רחאמ ,ושרוגש םיברה

 םילמב הליחתמ איה .רתוי דוע העיתפמ החיתפ המדק וז תמייסמ הקסיפל

 האלמה םתדמשה לע תוישעמה ירופיס בור יכ ,רמא שנב אישנה" :תואבה

 ר״ד אישנה (63״...םימזגומכ ולגתנ יצאנה שוביכה ןמזב םידוהיה לש

 ,םימזגומכ ולגתנש תוישעמ ירופיס לע 1944 סראמב רבדמה,שנב דראודא

 אולכה םדא הז ויא ;םרחוה ולש וידרה טלקמש ,וטיגב רוגסה םדא היה אל

 .בבוסה םלועהמ ןיטולחל קתונמ אוהשכ ,חצר-הנחמ וא זוכיר הנחמב

 ינש ולו ,המחלמה תונש לכב לודגה םלועב ישפוח ךלהתמה הלשממ-שאר והז

 ועייס ,עודיכ ,רשא ןיעידומ תוליח ינש םע ,ברעמבו חרזמב ,תואבצ

 .חצרה תונחמב שחרתמה לע עדימ תרבעהב

 6-ב תיכיצה תיתלשממה תונותיעה תכשיל המסריפ ,ליעלש תוזרכהה תא

 היסורוטאפרק ידוהי לש הנורחאה תבכרה העיגה ובש םויה ,1944 ינויב

 .ץיוושואל
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 לש רבמצד שדוחב דוע

 .ל.א תא ( ►1* €1~0ץ ) יולקקמ .יג ןויב ,ב״הרא לש המחלמה רש רגס לאש הנש התוא

 תא סורהל םיצאנה תינכת לע תועידיה תובקעב ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה שיא ,יבובוק

 ?וללהה םיארונה םירבדה ועריא םנמא יכ ,התא ןימאמ םאה :םהיריסא לע זוכירה תונחמ

 םירבדה לע תירבה תוצראב רחא םדא לכמ רתוי עדי ירלק-קמ

 ריכסמ יבובוק ,םהב ארק ףא אוהו ,וילא ועיגה תוחודה לכש ןוויכ ,וללה םיארונה

 .רספאה רדגב איה ץיוושוא יכ ונימאה אל םילאמרונ םישנאש ךכב תאז

 ל :בלח **זע ומוגס*
 ואב ףכ לכ םיבר םירבחמש הדבועה איה רתויב ההומת ירה,תגייוסמ ןושל טוקנל םא

 רבודמה .םהישעמ לעו ,םיצאנה תוינכת לע םהיתועידיל עגונב חצרה תונברק לא תונעסב

 םיקתונמ ויהש ,םישנא םתוא לצא תיאדוו הקודב ירתיה אל ןורחאה עגרל דעש העידיב

 םינמיהמ תורוקמ .הנמיהמ היצמרופניא קפסל היה לוכי רשא בבוסה םלועהמ ןישולחל תיסיפ

 םירבד ויה ,םונהיגהמ והשימ רזחשכ םגו םילפרועמ תועומש ויה .םתושרל ודמע אל

 עיפומה ,תסנכה תיב שמש ותואכ "עגושמ״ל זרכוהש דע ,תעדה לע םילבקתמ יתלב ךכ לכ

 .לזיו לש "הלילה״ב

 ועמשנ תירסומה תידוהיה הרבחה לומ תעשופה תיצאנה הנידמה וז לומ וז ןאכ ודמעש ןוויכ

 תשדקמה ,םיישונא םיכרעל הנמאנה ,הרבח התוא ינב לצא דחוימב םינימא יתלב םירבדה

 דובכ לע תרמושה הרבח ,תינחורו הלענ תילםת םייחל יכ הנומאב םייחה םישנא .םדא ייח

 תנידמ םתוא לומ םינוא תרסח ןאכ הדמע ,תומילאמ תדלוסה ,םיהולא םלצב ארבנש םדאה

 העיגיהשכ םג הז גוסמ עדימ טולקל תלגוסמ התיה אלו .הסיפתה תלוכי תניחבמ םג ,םיעשופ

 ,.חצרה לע תישממ היצמרופניא הילא

 ,הרותה ייוויצ יפ לע ויחש םידוהי-אללו םידוהיל היה ףתושמ הז ןורחא ןיינעש דועב

 לדבה תאז לכב היה ירה ,תינאמוהה תוברתה ייוויצ יפ לע םאו .תירצונה התחסונב םא

 תותימא תא אדוול תורשפא לכ םהל התיה אלש ,םיאולכה םידוהיה לש םתלוכי ןיב בר

 ,םירבדה תותימא תא אדוול תורשפא - םירחאו יולקקמ ,טלווזור ,שנב ידיבש דועב ,םירבדה

 ולו .םיכרעה םלוס שארב םיירסומה םיווצה םלצא ודמע ול התיה החותפ וז תורשפא

 , הרוקש המ תא קודבל םינפתמ ויה ,םצרממו םנמזמ םהל שידקהל םייד םיבושחכ םוכירעה

 לש הז ויינע .וידמימ תנטקהל תוחפל וא ,חצרה תעינמל םיעצמאה םג םהידיב ויה

 תומוא ויבל וניניב דמועו יולת ראשי ןברוחה ימיב הפוריא ידוהי לש םמד לע הדימעה

 (המשאס- הא- תו-בבר-ו-קה- ל.ע יוימגזהל. ן.ו.יוובבמ. ךבסי ."י." ד י אל ו.א. - וצדי" תלאשל רבעמ,םי7וג׳ה

 םוש ןיא ,םוקמ לכמ .םיקיצמה ןופצובהמ וא המשאהמ םמצע תא ררחשל ןויסנ ןיעמ םייק

 .תונברוקה תא םישאהל קדצומ דוסי

 דגנתהל םג יכ ,חיכוהל השק היהי אל .הפוריאב םידוהיה ולכי אל ,ןוחטבב,תעדל קר אל

 אל ,םיינוציחה םיאנתה אל יאדובו םיימינפ םיאנת אל ,םיאנתה םימייק ויה אל חכב

 ףטו םישנ םינקזל .םתושרל דמעש םדאה חכב אלו יטילופה םחוכב אל םהידיבש םיעצמאב

 תואבצש ,חכ לומ םייוכיס םוש ויה אל ,רמאל ךרוצ ןיא ,הלועפ סיסב ירסחו קשנ ירסח

 ימעמ קלח עודיכ.םיהדהל רצק ןמז ךו■ םתחת וסרק ול דגנתהל וסינ רשא הפוריא לכ

 .םינושה ויתוליח לע אבצ ומייקו םתמדא לע ובשיש תורמל חכב דגנתהל וסינ אל ףא הפוריא
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 ,תונברוק יפלכ תעדה לע הלע ללכ ,המטאה לעמ לע םימלכנו םיטוב .םי>כי0אמל ףרטענ אלט קר אל

 ,םלבס ינפב הוונעב ונטאר דירונ ,םיומצעה עטרה

 אל ,ועלקנ וילאט תומדא ילע הז םונהיגב ףאט ,תימינפה םתדימע לדגל םיאתטמ

 ייח ךוכיס ידכ דע הזל הז םיברע וראטנ ;םהיניבט תידדה הרזע הספ אל ;טונא םלע ודבא

 .םיירסומ םיידוהיו םייטונא םיכרע לע ,רתוול םילגוסמ ויה אל ,ורתוו אלו םמעע

 תלוכיה רסוחל םימרוגה ןיב ויה סה םג םה הלא םיירסומ־םייטונא הסיפתו תוגהנתה יוק

 .םהילע תחינ ופורגאט ,טלחומב ערה תא סופתל

 .סילועינה לט תויודעב םיטלוב ם>זא ,םימייק ,הז קרפב ונילעהט וללה םירבדה לכ
 ל׳

 ךות ,םהיטרפ יטרפל תורסמנ ולאו .הרע תעטב המגתנט הטלוח לכ טורפל איה היטנה - ןהב
 הלכי רתויב תוהובג תוטירד תלעב תירסומ הרבח קר .העיתר הטוחתו המטאה ,העתפה ייוטב ידכ

 הארנלו רומאל וספתנ םיבר יכ המרגט איה ןהב הלועה תימעעה המטאהה .ןתוא אקוד טיגדהל

 .חטטה ינפ לעמ

 .ועידוה אלו ועדי םה .ריעב טרנדויה ירבח יפלכ תומטאהה םה דחוימב םיבר

 .וכייתטה הילא רטא תידוהיה הרבחה ףוגמ רבא ו&יה וז הגהנה ירבח ףאט רבתסמ םלוא

 התיה היה היעמרופניא יכ םא םתליהק ינב לכל ויה םימוד םתסיפתבו םהיטרסב

 תודבועה תא לבקל םילגוסמ ויה אל רמולכ ,םה ףא ׳ועדי אל" ,קפס םוט אלל ,םהידיב

 תיטונא יתלב תוגהנתה ןכתת יכ ןימאהל םילגוסמ ויה אל .תיטפנ הניחבמ תומויאה

 תוגיהנמה יפלכ םג ספות ,בחרה רוביעה לע ונרמאט ל>ו,ם.רל הרסמנ איהט יפכ ,תאזכ
 .טרנדויה ירבח וטיג1

 ויתולועפו ותמקה - "סארנדויח"

 .םינמרגה תסינכ ירחא רפסמ םימי המקוה ראווגנואב "םידוהיה תצעומ"

 תב ויה טשפאדובב תיזכרמה תידוהיה הצעומה המסריפש וובסחו-וידה יפ לע

 יכ רכוז רדנלסוא ףסוי .(65 ואלסאל םוילוי רייד לש ותושארב ,םישנא 4

 רוטקיו :םחו ,ואלטאל ריידל םיפטונ העבש רכוז אוה םהמ ,שיא 12־כ הב ויה

 ,יטאלאק אליב ר״ד ,ףלוו וירנייה ,שומלאה הגייז ,רדנלטוא ףסוי רנזייא

 תומש וריכזה םירחא .ךמזייר .ש ריידו וומולאט ומלק ר״ד ,ומטור ףלודא

 ,ןמטור ונאי ,'ץאבוק (רומ) השמ ,ווארב (ץירומ)השמ ,רנלוו ומכ םיפטונ

 .גרבגרסש ריידו יניאראק ךיטראמ

 םהידמ לע םינמרגה תסינכ ירחא ,רד*לסוא ירבד יפל ?ורחבנ םה דציכ

 שאר שמיש הצעומה לש ר״ויכ (66 ״טארנדוי ומיקיש הליהקל ונפליט״ םיגושה

 ,םיינוריעה תונוטלשה םע םירשקה תא םייק ומזייר ר״ד .ואלטאל ר״ד הליהקה

 .םינמרגה םגו םירגנוהה םג
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 ירבח ויה םלוכ .הבוט תינמרג רבירש ןוויב הצעומל ףרוצ גרבנרסש רייד

 ןאכ התוויה הצעומהש ךכמ םידמל וננה .(מ8*;וז8מ88 ) םיששה תצעומ

 הליהקה ידי-לע ןכ ינפל הרחבנש תוגיהנמה יהוז .תמדוקה הליהקל ךשמה

 ועבק םדיצמ םינמרגה .(67 םידוהיה ידי-לע הלבקתנ תאזכו ,תידוהיה

 לש םסרופמה ובתכממ םיעודי הלא .םהלשמ םידיקפת טארנדויה ירבחל

 הליהק לכב םיקהל היה ךירצ ויפל ,(68 .1939 תנשמ דוע ךירדייה

 ןמו םייתוכמס םישיאמ רשפאה לככ בכר\ח רשא ,"םינקז תצעומ" תידוהי

 םינמרגה ."םיידוהי םירבג 24 דע הנמת איהו...ורתונש םינברה

 .תיצאנה הנוכמה ףותב םהל יוצרה דיקפת ואלמי םיטארנדויהש ךכל ונווכתה

 ,קייודמ עוציבל ,תוירחאה אולמב אשת" םידוהיה תצעומ ,תרגאה ירבד יפל

 ףיעסב הינשה הקסיפה ,ונתנייו ונתינש תוארוהה לכ לש ,םינמזה-חול יפלו

 .תוארוהה יולימ־יא לש הרקמב "רתויב םיפירח םיעצמא תטיקנ״ב תמייאמ הז

 יפל ,םידוהיה לש דקפימ ךורעל" רתיה ןיב הנמינ טארנדויה ידיקפת ןיב

 רצק ןמז ךות תאז לכ ,"תועוצקמה יגוס יפלו ,תונושה ליגה תוצובקו ןימה

 ,"םיננכותמה םיללוכה םיעצמאה״תא ןיכהל ידכ החלשנש קזבה-תרגא .רתויב

 ,שוריגל הנווכתה הליחתב רשאו ,היבלש לע "תיפוסה הרטמה" עוציב תא רמולכ

 ־ךשמ ,הרבעהה יכיראת תא םינקזה תוצעומל עידוהל שי״ יכ רתיה ןיב ןזטרפמ

 תאיציל תישיא תוירחא םהילע ליטהל שי ןכ ומכ...הרבעהה-יעצמא ,הנמז

 םיאתמה םנוסכיאל תוירחאה הלטוה םהילע ."םירפכהו תורייעה ןמ םידוהיה

 םינוש םירוסיא תרגאה תטרפמ ףוסבלו ,םירפכו תורייעמ םיאבה ,םידוהיה לש

 ."ןוחטיב ימעטמ"
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 הנוכמה רותב דיקפת םנמא ואלמ םיטארנדויה!),החנהה תלבוקמ םויה

 יפכ ,םינמרגה ורציש רוריטה יאנתב ואלמל אלש ולכי אלו תיצאנה

 ,תירגנוהה היצארטסינימדאה תא םהיתוינכות לוכב ומתר םינמרגהש

 המחלמב ךישמהל "דבנוה״ה תא וחירכה ףאו היבאשמ תא ץראהמ ואיצוה

 דצל רובעלו (69 םהל דגנתהל וסינ םירגנוההש רחאל םג ,םדיצל

 קר אלו םידוהיה חצר התיה םיצאנה תרטמ 1944 תנשב .תירבה-תולעב

 היטרקורויבה לש קלחכ םיטארנדויה תא םיאורה םירקוח םנשי .םשוריג

 לש תוארוההו םיווצה תכרעמב טארנדויה לש תאז תובלתשהו תינמרגה

 וחילצה םא דירומ אלו הלעמ הז ןיא .םדידל רקיעה איה םינמרגה

 רוביצה .*בושל םהישעמב םג יכ ,םידוהיה תולבס תא לקהל םיטארנדויה

 .(70 תינמרגה תוינידמה תרגסמב היצקנופ םיטארנדויה ואלימ ידוהיה

 ידכ דע הלועפ -ףותישב םיטארנדויה תמשאהל םירחא ועיגה ןאכמ

 קלחל ,ונוצרמ אלש ילוא ,השעמל היה טארנדויהש הרומחה המשאה

 לכמו ,הייעטה לש בושח דיקפת םג אלימ רשא ,ינחצרה ןונגנמהמ

 .(71 חצרה תכאלמ תא םיצאנה לע לקה םוקמ

 וגהנ ,ראווגנואב טארנדויה ירבח יכ ודיעה ריעה ינבמ םילוצינ

 ךורעל ,אמגודל ,וויצ םינמרגה .םינמרגה תודוקפ ואלמו תונתייצב

 .ותוא עציב טארנדויהו ,טלמיהל לכוי אל ידוהי ףאש ידכ דקפימ

 .היצוגירטנוקכ וגנפ 2.000.000 לש םוכס ושרד םתסינכ םע דימ

 ,םינמרגל ורסמו םידוהיהמ םוכסה תא הבג רשא הז אוה טארנדויה

 .הלצהו החירבל וללה םיפסכה תא תונפהל םוקמב

 לש םירומה וסייוג ,תונטק תועמב םימעפל ףסכה תא ופסאש ןוויכ

 וניימו םיפסכה תא ונמ הלא ,(72 תודיקפה םע דחי םיירבעה רפסה-יתב

 .םינמרגה תושרל ,ןכ םא ודמעוה ךוניחה ידבוע םג .םיטישכתה תא

 קר םיכסה ,םייחב ודרשש ,ראווגנוא ריעהמ טארנדויה ירבח ינשמ

 וביגה ויתולועפ לעו טארנדויה לע ולאשנש םירחא םידע .ןייארתהל דחא

 - תוברועמ תובוגת הצעומה ישנאו ריעה-ינב ןיבש םיסחיל עגונב תולאשה לע

 ,ןהיפלכ תונוש תונעט תאלעהל דעו הצעומה לע רבדל תטלחומ העיתרמ לחה

 ,םירחאה לשמ םיבוט ויהי םהייח יאנת יכ ,ךכל וגאד טארנדויה ירבחש ןוגכ

 תושרופמ תונעטל דעו ,תואטגב וזכור םירחאש העשב םהיתבב םיבשוי וראשנש וא



 דחוימב .ריעה ידוהי תא ליצהל ידכ שרדנה תא ושע אלש ,"םישאמ ינא" תרוצב

 היקאנולסמ עיגהש, לדנמ סייו ברה לש הרהזאה בתכמ תא ומסרפ אלש המשאה הרומח

 יכ ובשח םירחא .תוומל תוליבומ תובברהש הרורבה העידיה רבד ,1944 יאמ שדוחב

 בוטה םמש לע ןגהל תוסנל ,"לומא םישודק תומ ירחא" הרמימל םאתהב גוהנל םהילע

 םע דחי ,ושרוג םלוככ םבור רשא ,הצעומה ירבח לע תוער רבדל אלו ריעה ינב לש

 .וחצרנ ףא ,םירחאה ריעה יינב

 רחא ,ונעטש ויה ? םידוהיה ןיב היקאנולסמ בתכמה תא טארנדויה ץיפה אל עודמ

 דימ םיחרופ ויה המויאה תמאה העדונ וליא ,וב םיארוק ויה וליא יכ ,המחלמה

 םיסורה ירה .רתוי םיבר זא םילוצינ ויה ילוא .ושפנל דחא לכ םיחרובו רדגה תא

 רשא ,םינדחפ רבח טארנדויה ירבח ויה אל םאה .ריעהמ דבלב 1״ק 100 לש קחרמב ויה

 דחא חרבי םא .רדסלו טקשל תישיא םיארחא םהש ,םהל ועידוה םינמרגה ?םרועל וששח

 בתכמ תא וציפה אלש ,ךכל הביסה וז התיה ילואו םהייחב ךכ לע ומלשי םה ,וטיגהמ

 ,תישפוח בבותסהל ולכי ירה םה ?םהל וקנעוהש רתיה תויוכזל וששח םג ילוא ?הרהזאה

 הפצרה לע אל ,םהיתבב ונשי םה .םירחאה םיאולכה לשמ תולודג ויה םהלש ןוזמה תונמ

 ישוקב רשא חטשב וילא וסחדנש המויא תופיפצב .המהוזבו קבאב הנבלמה רונת לע אלו

 .םירמושה תוכמל םירקפומ ויה אל םה .שפנ םיפלא הרשע ־ םייפלאל םוקמ וב היה

 ךרדב םיפתוש ושענ אל ברקה ןוסאה לע םהל עודי היהש המ תא וליג אלש ךכב םאה

 הלאכ םילוצינה ןיב שי ?םיצאנה לע תלבוקמ התיהש היימרה תוינידמל ,יהשלכ

 .ךכ ךושחל םיפיסומ םנמא רשא

 ,ןמז ךרואל וטיגה לש חטבומה ומויק לע תוילשא ץיפהל ןמזה לכ ולדתשה םיצאנה

 ."תיפוסה הרטמה" תא םידוהיה ינפמ םילעהל וסינ ךכו

 םעטמ יארחאכ הנומ אוהש ("?ס **ס • ) ידלופ ר״ד רפיס ,ןמכייא טפשמב ותודעב

 לביק וטיגה דעו ,ופאטסגהמ בתכמ ונלביק תחא םעפ" .הנבלסב וטיגה לע טראנדויה

 חטשב םיבבותסמ םידליהש בוט הז ןיאש ,בותכ היה ובו , הצעומה תועצמאב בתכמה תא

 גואדל הדוקפ םיבתונ םה .יוארכ יתד ךוניח םילבקמ םניאו ,הרות םידמול םניאו וטיגה

 "ודמלי םידליהש ךכל

 םירפס םשמ איצוהל ידכ תסנכה תיבל תשגל םהל רתויש ,אופיא ושקיב אנהכ ברהו ידלופ

 תעדל ולכי אלש ונעט טראנדויה ירבח .הבושת לכ הלבקתנ אל הז בתכמה לע .םידומילל

 יתלוכי אלו יתנבה אל .לופיטל בתכמה תא יתלביק" :ןעט ידלופ .דבלב הילשא וז יכ

 .(73״ותרטמ יהמ ןיבהל



 םידליל חיטבהל שיש ורמאשכ די הל ונתנ טראנדויה ירבחו ,תשרופמ היילשה .רתיה וז

 ,אוה ןמיס .ךכ לכ ארונ דשח ןיאש ,ךכ ךותמ וניבה ריעב םידוהיה .םידומיל םידוהיה

 ךכ רחא ?םידליל הג^דה עודמ ־ ןכ אל םאש ,ושרוגי אלו םוקמב בר ןמז דוע ובכעתיש
 אל יכ ונימאי םנמא םידוהיהש ידכ ,םינמרגה דצמ תנווכמ הייעטה תאז התיהש ררבתה

 רשאמ הברהב םיבוט ויהי םיאנתה םש ,הדובעל םילבומ םה יכו ,םייח תנכס םהל תפקשנ

 .חורבל וסני אלו ודרמתי אל ירה ונימאי ךכ םא .הנבלמב םימויאה תופיפצה יאנת

 ,תינמרגב ,ידלופ ר״ד ,וטגה ישארמ דחאל ינמרגה ןיצקה רמא םישורגה וליחתהשכ

 'א■ ז? 1•גזלד־ 74 #1£ % ])!'£־ £ 04 */£~ן י /^־/^ :טפשמב הלה דיעהש יפכ
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 ,םיילמרונ םייח ויחת םש ,הינמרגל ורבעוה םתא , םיריזחכ ןאכ םייח םתא ירה״)

 .("םכיתוחפשמ םע

 ובתכמב ירהו ךכל םדי טארנדויה שינא ונתנ הז ךיא ־ תאז לכב :הרומחה הלאשה תלאשנ

 ןפואו םינפ םושב :ורהזוה ףא ראווגנוא ידוהיו הלוכ תמאה הרפוס לדנמסייו ברה לש
 .תובכרה לע תולעל אל

 ינב םילוצינה תא המחלמה ירחא הלאש,טסאפדובב הלצינש (רגרב תיבל) סלזיימ *ידוהי

 ךכ לכ םתייה ירה ?ךכ-לכ םיבר ולפנ עודמ ?םתדגנתה אלש הרק הז ךיאו דציכה" :הריע

 אל אוה ,לוכב םשא ולסאל" יכ הל ונע הירכמ ."רעיל וחרבש הלאכ שיו ,רורחשל םיבורק

 ."...לוכה תא עדיש תורמל ,םישנאל עידוה

 לע ותולתל" םיטפש וב תושעל םישנא רפסמ וסינ ץיוושואמ רזח ולסל רידשכ .המחלמה רחא
 .רתויב רומחה שנועה ול עיגמש ,בשח ומצע ולסאל ר"ד .הדעה ירבדכ "ןמה תא ומכ ץע

 םתוכזב ורבידש ריעה ינבמ םידע ויה ,הלא תמועל .רבדה ענמנ ןורחאה עגרב קר
 ." טארנדויה" ישנא לש

 שואייב ועקשש הלאכ ויהו ,םיגרוסה ירוחאמ ונייה ונחנא" :(טור) ןורמש הנלה הרמא לשמל ךכ

 לבא ,ןוזמ גישהל - ושע תושעל ולכיש המ ?תושעל ולכי המ לבא לא ,ץוחב ויה םהש ונל באכ

 זא טארנדויה םירגנוהה ןיבל םינמרגה ןיב רדוסש, שוריגה תא עונמל וא רדסל ולכי אל

 היה אל זא ,טארנדויה ךרד ןוזמ וגישה אלש םימי ויה .גישהש ןוזמהו בלחה תא סינכה

 .ותיבב ,וידלי םע םאס ־ו״ד :ודבאתהש ויה...שואי היהו הבר תורמרמתה •רתיה... םידליל

 םידוהיה תא ודדוע םה (74...םולכ אלל ונראשנ ?ולבוי ןאל ? היהי המ ־ דחפה .רודופ ר״ד

 .הירגנוהל ונתוא ואיביש ,דחפנ אלש
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 (^׳ואליב ועקשמ הלא תא דדועל וסינ טארנדויה ישנא :חתפמה יטפשמ םה ולאש ןכתיי

 ףס לע ויהש הלאל רוזעל ;תויודבאתה עונמל וסינ םה .ועלקנ וילא םויאה בצמב

 ;םהידיב םייטמוטואה חצרה-ילכ םע םלומ ובצוהש םיחצורה תמיאמ ,הרומג תוטטומתהה

 טרופסנארטב ואצי רשא ,םשפנ יבוהאמ וערקנשכ םמלוע םהילע !ןוחש ,הלא תא דדועל

 .םתלוכי יפכו םתנבה יפ לע טארנדויה ירבח ושע תאז .רחאה וטיגל וסנכוה וא ןושארה

 םש ,הירגנוהל ונתוא ואיבי ילוא" :ןוגכ טפשמל סחייתהל ונילע דציכ םלואו

 םמצעבש ןכתיי םאה ?ךכב ונימאה םמצע טארנדויה ירבח םאה ?הדעה ירבדכ . ״דובענ

 וכלוהש םתוא םישאהל והשלכ דוסי שי םאה ? היקאנולסמ בתכמב בותכה תא וספת אל

 ןוחטבב ועדי אל םמצע םה ילואו ?לכה ועדי םמצע םהש דועב ,םתליהק-ינב תגו ללוש

 .הינשה תורשפאה ןווכל םיעיבצמ םנמא םינמיסה לכ ?ואולמב םישרוגמל יופצה תא

 ירבחב דוגבל לגוסמ ולסאל ר״ד היה םאה :הנובנ ־ יתלבה הלאשה הלאשנ ידיצמ

 .!.לארשי בהוא היה אוד :דעה ץרפתה 1 ״הלילחו סח״ ?ותליהק

 םדוק בטיה ונריכה ,דקפימב ונתוא םשרש אוה ירהו .לעפ םלוכ ןעמלו בהא םלוכ תא

 יפס רמולכ "עדי אלכ ומצע השע ךא ,יתאבחהש ידלי ינש תא םשור ינניאש הארו ןכל

 קנורט עבטש חנומה יפל ־ היצרובאלוק ,םינמרגה םע הלועפ ףותיש לש הנווכ לכ ןאכמ

 ,םינמרגל הליעפ תודגנתה יוליג שרופמב ןאכ שי ־ ךפיהל (75 ״םיטארנדוי״ה לע ורפסב

 * •)}ד ויה .הבר הנכסב הכורכה

 םינמרגה ידיב,ךכל בטיה וגאד סמה תונוטלשו ריעה תיסולכוא לש תוקייודמ תומישר

 וידלי תא איבחהש שיאהש ןוויכ .1941 תנשמ ןורחאה ןיסולכואה דקפימ לש םיקתעה ויה

 ולסאל ר״ד לוכי היה אל,ספתנ וליא ־ הליהקה יליעפמ היה וטגה דקפימב םתוא םשר אלו

 וניא ,תעכ טארנדויה שיא אוה ,רבעשל הליהקה שאר בשוי ךא .וריכמ אוה ןיאש ,ןועטל

 לכה השעייש ־ ירמגל רורבו ,םיינשה ןיב ףלחוה טבמ .דיימ טילחמ אוה .ללכ ססהמ

 (76 .םירתסומה םידליה תומש תטמשה ךות ,החפשמה תא םשר ולסאלו .רוזעל ידכ ודיצמ

 וטיגהמ םתאצוה םשל ־ לוכיבכ הדובעל םרודיס לע ,םיחרובל תועדוהה לכ :וזמ הרתי

 דציכ םיטרפ ונידיב ןיא .טארנדויה ישנא ידי־לע םלוכ ורדוס םשמ חורבל ולכויש ידכ

 .הדובעה ןמ םירזוחה תא ונמ רשא ,םירמושה תא דחשל ךירצ היהש רורב ךא .תאז ושע

 אובל ןהילעש ןהל ורסמ םמצעב טארנדויה ישנא.קדורש הנליאל ךכו דקש הוחל הרק הז

 .(ליעל •ר) טשאפדובל ועסוי םשמו ,םייוסמה םוקמל



 .היקאל־ולסל חורבל התסינש ,םישולשה הצובקל םג רפ־רימ :םימעפ הנשינו רזח הז רבד

 ,רומאכ .לדנמסייו ברה לש ובתכמ ךכות תא ורסמ אל עודמ ,הלאשה רוריב הנועט ןיידע

 לש ורפסב רתיה ןיב עיפומ אוה :ץיוושוא ח״וד לש תיצמת וניה הז בתכמש ,קפס ןיא

 .(77 .גרבנרינ יטפשמ לש םיכמסמה ןיב וארוקל רשפ או ״יוצימה ןמ״ לדנמסייו ברה

 רחא תובר םינש רובעכ,תישפוחה לארשי-ימש תחת םגש׳דיעהל ■עזכי ולא תורוש בתוכ

 .ותעד תויפש לע רומשלו ח״ודבש תועווזה לומ דומעל אורקל רתויב השק ,תוערואמה

 טארנדויה ירבח םינעוס - ייבתכמב וארקי םא םתעדמ ואצי ״ תולילב וב אורקל ןיא
 .״1 ?רוזעי הז המ יכו״ .ןמדלפ יפלכ

 הלוחה יפלכ אפורה לש ותוכז תייעב םע האוושהה םעפ ידמ התלעוה הפוקתה לש תורפסב

 .ונממ תאז ריתסהל שיש וא וייחל םייוכיס ול ןיאש ול עידוהל רתומ םאה - שונא

 .ןודינב םתבשחמ ווק היה הזש ןכתיי

 (78 תאז תושעל םילגוסמ ונא ןיא ףאו ןודינב םתוגהנתה תא סופשל ונתבוחמ הז ןיא

 .םתמגמ התיה המ ירמגל ונל רורב ־ תויודעה ןמ ךא

 ינש וחלשנ בוש תרחמל .ךלה ןמדלפ .םש רחאל םג ירכ לע ונדו ובשי םהש ,ררבתמ
 ואציי םישנאה יכ ,בתכמה לש ונכות תא רפסי אלש ,וענכשל תוסנל וילא טארנדויה ירבח

 .דבאתהל םילולע םירחאו םתעדמ

 הרוק היה המ ,םויה תעדל םילוכי ונניא .םידוהיה תולבס לע לקהל ונווכתה קפס אלל

 . תידוהיה תוגיהנמה תא ןיבהל םילוכי וננה םלוא .בתכמה תא ץיפמ היה טארנדויה וליא

 ,םישנ .תינומה החירבל תויורשפ א ויה אל ,וטיגה ישנא םינותנ ויה םהב םיאנתב

 היה רוזאה ,תיטייבוסה תיזחל םירטמוליק האמ םתוא רובעל ולכי אל םידליו םינקז

 תא רובעל וסינש םידדובהו ,דואמ השק התיה,תיזחל דע ךרדה .םיינמרג תוסייגב ףצומ
 .וטיגה תא תאצל וחילצהש רחא בורל וחצרנ ׳םיטעמה" םירטמוליקה

 ץורפל ולכי םאה .וטיגב םיאולכה תייעבל ןורתפ תרגיאב היה אל וטיגה ישאר לש םתעדל

 םידוהיה ויה םיקוקז םאה ?לדנמסייו בתכמ לש וחורב ,ןמדלפ .מ עיצהש יפכ - וטיגהמ

 המויאה הנכסה לע ועדי םישנאה בור יכ ליעל וניאר רבכ ד טארנדויה ירבח יפמ עדימל

 קרפב ואבוהש תודבועה ךא ,האלכימה תא ץורפל ויה םינכומש םיבר ויה .םהל היופצה
 .הרמהתמאה תא חיכוהל ןייד םדוקה
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 לודגה םבורכ ורזחוה םיחרובה .ולשכנ אבחתהל וא חורבל תונויסנה בור

 ירובשב לפטל תופורת אלו םיאנת אל וב ויה אלש ,וטיגל םיעוצפו םיכומ

 ,םירבאה-יצוצרו ,תלוגלוגה

 אלל ,היה םרוקמש וטיגח ישאר*םתטלחה תאו םתבשחמ וק תא ןיבהל רשפא

 ישעמ עובמל ידכ ,םיאולכה םתליהק ינב לש םתויפש לע רומשל ןוצרב ,קפס

 וענכנ אלש ,הלאל לכ - םדוק היה םייחב ראשיהל יוכיס ןכש ,תודבאתהו שואיי

 טארנדויה ישנא לש םלוקב עמש אל יכ ,רפסמ ןמדלפ ,ברה םשואייב ודבאתה אלו

 ,ךכמ האצותכ לצינ אל םהמ שיא .וירכמלו ותחפשמ ינבל בתכמה יקתעה תא רסמו

 ,ספתנ לסילש ורכמו ,ןטקה םדלי תאו ותייער תא ריאשהל ןכומ היה אל ויבא

 ןועטל רשפא ,ןכ-יפ-לע׳־ףאו .ומצע ןמדלפ .א לש ותודע יפל ,אבחתהל ונויסנב

 וטילחיש ידכ עדימה לכ תא וטיגה ישנאל רוסמל ךירצ היה בצמה היה הז םא םג יכ

 ,ונל הלגמ ילוא ,בתכמה תלבק רואל ולסאל לש ותלועפ ךשמה .םלרוג לע םמצעב

 לש ובתכמש ,ררבתמ :ןמדלפ ינפב עימשהש םיקומינ לע ףסונב ,תאז השע אל עודמ

 לע ולבקתנ אל .והועזעיז וב םיבותכה םירבדה ,חונמ ול ןתנ אל לדבמסייו ברה

 .םתורצבתהב הלצנל ולכי םינמרגהש,הדובעל םילגוסמ וטיגה יאולכ לש םבור ןה ,ותעד

 םתותימא תא ררבל לכויש ידכ תכמסומ תוישיא ולסאל שפיח השקה תישפנה ותקוצמב

 ם-סה ןיצקל בתכמה םע שגינ ולסאל .םיינויגה יתלב הכ םיארנה ,םירבדה לש

 ,רוטקוד יירה" ראות לע ודיפקהב ,סומינב וילא רבדמ הלה היה התע דע .ידלוז

 ,ולסאל תא ףחד אוה ,?הז קייודמ עדימ הלאה םידוהיל ןיינמ ,ץבשה וזחאש טעמכ תעכ

 טארנדויה שאר שרוג ךכו ,׳ץאקנומב .0,0-ה הטמל דיימ וריבעהו ותינוכמל

 הריזחמ וז הדבוע.(79 ותליהק ישנא ,ותיערמ ןאצ םשל ושרוגש ינפל ץיוושואל

 ירבח רתי םגו ולסאל םג .העידיל עדימה ויב שרפהה :תיזכרמה הייעבל בוש ונתוא

 ,20-ה האמב הנכתית אל ולא תועווז יכ םתנומאמ ררחתשהל ולכי אל טארנדויה

 .םתוא םישאהל ונל הלילח רכ לעו
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 ,(80 םישונא איה חבטל ולבוי ןכאש תורשפאב ןומיאה יא ,תאז םתשלוח

 ,ןורחאה עגרל דע םתרמשמ לע וראשנ "תידוהיה הצעומה" ישנא ,והומכ

 םדוק תאז ושעש יפכ ,וטיגב םג ,תונמאנב םתליהק יבב תא ותריש םה

 .םתליהקב ןכל

 ויה יכ םא ,ןורחאה עגרל דע הליהקה תא בזע אל טארנדויה ירבחמ שיא

 ,וטיגב םיאולכה ראשל רשאמ רתתסהל וא חורבל רתוי תובר תויורשפא םהל

 ר״ד דבלמ םתליהק ינב לכ םע דחי ושרוגו ףוסיא-הנחמב ורתונ םלוכ

 ,טארנדויה ישנא ןיב דיחיה קוורה ,ןמזייר

 תא הנמאנ תרשל ידכ םתלוכי בטימכ ושע "תידוהיה הצעומה" ירבח :םוכיסל

 ולדתשה ,תואטיגב ותקולח תא ןגראלו ןוזמ גישהל וסינ םה .םתליהק־ינב

 וטיגח יבשות לע לקהל םינמרגה תונוטלשהו תוימוקמה תויושרה ינפב

 יניצק תא וליעפה .טשפאדובל העיסנ-תונוישר לש םתגשה רשפאל ידכו

 ר״ד ןוגכ םינמרגה תוינכות םע םלש היה אל םבילש ,םידדובה הרטשמה

 ,םירחאה תא ודחישו ,ידורדנסו קורוט

 םידליה תא וא ,ורתתסהש םידוהיה תא םינמרגה יניעמ םילעהל וסינ םח

 תוקייודמ תומישר םהל שיגהל םיצאנה תושירד רחא ואלמ אל םה ואבחוהש

 .וטיגהמ חורבל וסינש ימ לכל די ונחנ םה 081 .הלא ידי-לע ונגרואש םירקסמב

 ומלשי יכ ,םימויאה תורמל ,הדובעל ףוסיאה-הנחממ םיאצויכ םדי-לע ומשרנ ולא

 שוטנל םינכומ ויה אל יכ ,וחרב אל םמצעב .וטיגל בושי אלש דחא לכ דעב םשארב

 הרקמבכ תוכמ וגפס םעפ אל ,םתרזעל וקקזנש ריעה ידוהי תא ריקפהלו םתרמשמ תא

 ,םהייח תא ונכיס ףאו (82 היצובירטנוקה תריסמ



 ,רועיש-אלל םיפידעה ,עשרה תוחוכ דגנ םהיקבאמבו םהיתויולדתשהב יכ הא

 -יבר לש םתמיזמ תא רפהלו םתדע-ינב לש לודגה םבור תא ליצהל וחילצה אל

 .בוטל ורכזייש םייואר םה םיחבטה

 םלייווב הליהקה ינבל טלקמ שפחל םהיתונויטנ זאמ הברה םתוריסמ חכשית לא

 ,ץיוושואל ,התביבסו ריעה ןמ םישרוגמה-ינורחא םע םתאיציל דעו ,הינטירבבש

 .םילוצינה תמישרב םהיתומש תא םיאצומ ונא ןיא ןכש ,םבורב וחצרנ םש

 (יס םילוצינה תמישר

 ( ןסלוראב ימואלניבה םודאה בלצה ידיב תעכ תאצמנ תאזה המישרה

 הנמזוה ,יאוולה בתכמ יפל ."גארפב טניויגה שוכר" תמתוח תעבטומ ףד לכ לע

 איה .םיבורק שופיחל הקלחמה ,ימלועה ידוהיה סרגנוקה ישנא ידי־לע המישרה

 םואב ,קל 1945 רבוטקוא ףוסב הבורלדא הקירא ר״ד ידי-לע גארפמ החלשנ

 תמישר",תללוכ איה ,יאוולה בתכמ יפל .1945 רבמבונב 6-ב הלביקש ,ןודנולב

 וז המישרב ".םינוש זוכיר-תונחממ ורזח רשא ,הניארקוא־וטפרקמ םידוהי

 1974 םהיניב ,םילוצינ 7,450 לש תומש םע םידומע 128 ויה ,ןודנולל החלשנש

 איה .(תומש 177 דוע םיאולימ תמישרבו ,1797 הנושארה המישרב^.דורוה׳זואמ

 םידומעה רופסיממ דומלל רשפא תאז .ןוימו דוביע הרבעו תויקלח תומישרמ הבכרוה

 תופסותה ילוא ומרג םימייוסמ םירקמב .ספדומה חסונבש הזמ הנוש אוהש ,בתכב

 םימעפל .וקחמנ םירחא תומש ,ורזחש םיפסונ םילוצינ לש םתופרטצה םע םייונישל

 תצובק לש תמישר הקחמנ םש ,(די-בתכב) 23 דומעב ןוגכ ,הרורב הקיחמה תביס

 םיבושייב םינוש םישנא ידי־לע ,הארנכ ,ונכוה תומישרה .םידוהי״אל םיריסא

 - תונוש תופשב תובותכ םירוטה לש תונוילעה תורתוכה ,היסורוטפרקב םינושה

 .ימוקמה בינב - תיסורו תיכ״צ ,תינמרג

 .ועמשש המ ומשרו ,תירגנוהב הנתינש הבושתה תא וניבה םושירה יעצבמ לכ אל

 - תרתוכל תחתמ ,תינמרגב הב תובותכ םירוטה תורתוכש המישרב ,אמגודל ,רכ

 !רוי/ז־ - בותכ ,(!)??סיי 1 ש־י*ד־)״פ?£ ״ :שוריגה םוקמ תא טרפמה רוטב

 רוטב .םייוסמ יפרגואיג םוקמ לש םש םוקמב/יל״נכ" תירגנוהב ושוריפש

 (הייפכ־תדובע תגולפל םייוגמ) " תרתוכל תחתמ רחא

 בותכ ( דומעב) םייוסמ הרקמב לבא .הגולפה לש הרפסמ עיפומ ללכ־ררדב

 והמ ויידע עודי אל ."םיירא" תוריינ י״ע לצינ שיאהש עמשמ " ״

 גישה דציכו ןכיה ?ול רזע ימ ?רתתסה הפיא .הז ימתס ןויצ ירוחאמש רופיסה

 ?וליאו ,תוריינ
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 ,185/6 ׳םמ 4 דימעב ןוגכ ,״טשפאדיבב ורתתסה״ :שרופמב בותכ םהבש םירקמ םנשי

 דומעב 447 ׳םמו 238 ׳םמב ץכ השמ םג ךכ ,ותייערו רלרנה השמ גוזה דיל

 .סייוו ףסוי דיל
 ץיבוביל ןוסרמ ,272 'םמ ןכו ."טשפאדוב וטיגב היה״ 222 יסמ ןוגכ ,םירחא

 .םירחאו ,ץיבוקסומ ןמרה דומעב) 310-ו (ידומעב)

 ,1944 סראמב הדלונש (תבזילא) תבייזרא תב םע ,שטיוד תחפשמ םייחב הרתונ דציכ

 ? ריעל םינמרגה וסנכנ וב שדוחב

 םימעפל ןא .המיאתמה תרתוכה תחת לוצינה ההש ובש הנחמה םש םושר ללכ-ררדב
 !<£*752 6"ז? ) ״הייפכ-תדובע״ תירגנוהב השוריפש הלמ הנחמה םש םוקמב האב

 תגולפל םייוגמ היהש ,הארנכ ,רבד לש ושוריפ ,רבגב רבודמה םא .(
 םירקמ ונל םיעודי אל .רבודמ המב רורב אל - השיא לש אוה םשהשכ ךא .הייפכ

 םש םוקמב םא .ץיוושוא ורד אלא,הז רוזיאמ ,הינמרגל הדובעל וחקלנ םישנש
 תוגולפ ישנאב הארנכ רבודמה . (<!0^0 "המחלמ-יובש״ בותכ הנחמה

 ,"םיירגנוה םילייח״כ םיסורה ידי-לע ואלכנו וספתנש הייפכה-תדובע

 ןאכ םימושרה .םהייחב ולא "המחלמ י י ובשיימ םיברל התלעש הביצעמ השרפ יהוז
 לדבהב םיטייבוסה םהיבוש תא ענכשל ,הארנכ ,וחילצהש ,םירשואמה ויב םה

 .1945 תנש תליחתב רבכ םרורחשל איבהלו םירגנוהה םילייחה ןיבל םהיניבש

 וקרוי ,הקיובולוס ירוי :םידוהי־אל םיריסא לש תומש תצובק הקחמנ 23 דומעב
 בתכנ ,המודכו ריסאה יסמ ,הנחמה םש םוקמב .ירכו ןאבאה בוליסאו קויצנביא

 םלוש" ,רמולכ ^ ^<10 4"תיכיצב םש
 תיפסכ רמת והשלכ דסומש ,רבד לש ושוריפ "...יסמ אתכמסא ...ווצ יפ-לע

 תרכזומ 952 •םמב .רסאמהמ ורזחש ,םידוהי-אלו םידוהי ,םיימוקמה םיריסאב
 הזיאלו הצעומ וזיאל רורב אלו ( //4 ״תימואלה הצעומה״

 תעיבק תא םישקמו תומשה ויב םירזופמ^רלא ויעמ םידדוב םירקמ .הנווכה םואל
 הב ףא ,הקוחמה המישרב ,תאז םע .םידוהיה םילוצינה לש קייודמה םרפסמ

 קפס אלל םהש ,םיובנריב רדנסכלא וא וייטשריופ הגיי ז ןוגכ תומש םיעיפומ
 .םידוהי תומש

 ,רעונה-תועונת ירבח ,םידוהי וניכהש םירקנוב לע ותעשב עיפוהש רמאמ

 .םירבדה לש םקו ידל רשא תוקיפס ררוע ,םינמרגה תסינכ רחא היסורוטאפרקב

 ׳ץייט דיל רקנובמ ורזחש ,םישנא לש תומש םיעיפומ וללה תומישרב הנהו
 התב וא הנב םע םא תוגוז ינש םהיניב ,שפנ 18 וב ורתתסהש (רח/מ£ע*׳מ)
 רקנובב דחיב ורתתסה םא עודי אל ןכו .(ומלז וא המלז םשה םא רורב אל)

 ךב רענ דחאו םירבג השולש ,םהיניב .םירקנוב רפסמב תונטק תוצובקב וא דחא
 ידוהיש הדבועל םירבסהה דחא .64-ל 16 ויב ענ וליגש ,םישנ ןה רתיה .16

 .םיאתמה ליגב םירבגה טועימ איה ,דיב קשנ םע וממוקתה אל 1946 תנשב הירגנוה

 וסלוראב ןויכראה להנמ ( <?017־20 ץיפוא .א רמל הנותנ יתדות *
 .תומישרה תאיצמב הרזעהו הכרדהה לע ,ולש תווצה ישנאלו



115 

 ןאכ אי !יש ,"תיביסאפ" תודגנתה ייוליג םע דחי ,ךאכ םג תטלוב וז הדבוע

 ןמזה יאנתב ותקזחאו ותנכה ,רקנובב רתתסהל ןויסנה .רתויב "תיביטקא"

 םיאלפ-רופיס הזיא םעפ-יא עדנ םאה .תואלפומה היתורוצמ תחא איה ,םוקמהו

 יאנתב 64 תב השא הרדתסה ךיא ?הנגראתה דציכ ?תאז םילוצינ תצובקב ןומט

 ןכש ,הלוכ הצובקה תא ךכסל הלכי רקנובב הז ליגב םדא תקזחה ?ולא תרתחמ

 .םיטאפרקה יסכירב ףרוחהו ויתסה ישדוחב םיררושה רוקבו תוביטרב תולחל הלכי

 איה ,הריהמ החירבב חרכה ובש םוריח לש הרקמבו,לעתשהל ו ררקתהל הל רוסא

 דציכ ,הצובקה הטקלתה תודוסי וליא יפל .הלוכ הצובקה תא לישכהל הלולע

 העצוב דציכ ?רקנובה תריפח תא םזי דציכו ימ ?רותסימ האצמו הנגראתה

 לכ ךשמב אבצב ףצומה ,רוזיאב ?םינכשה־םייוגה ךכב ושיגריש ילב הדובעה

 הרק המ ?םישדוחה םתוא לכ ןוזמ הל קפיס ימ ?רבמצד דע סראממ - ןמזה

 ולא תוברקב ?ןאכ וללוחתהש םודאה אבצה םע םירמה תוברקה ןמזב םיאבחתמל

 עודמ - תירקיעה הלאשה - הנורחאלו ,ינמרגהו ירגנוהה אבצה ישנא בור וגרהנ

 ידוהי ראשכ שוריגה תובכרל הכלה אלו רקנובב רתתסהל תאז הצובק התסינ

 ,םיפסונ םירקנוב ויה ילואו ?םידחוימ םיאנתה ןאכ ויה המב ?היסורוטאפרק

 ,םוקמ לכמ ?םעפ-יא םהילע המ-רבד עדנ םאה ?וחצרנו ושפתנ םהיבשויש

 ,ךכ לע תועיבצמ ,ןהילע הבושת ונל אהתש ילב םג תולועה תוברה תולאשה

 ,תישעמו הרירק הבשחמ רשוכל ,בל ץמואל ,הבר הישותל ויה םיקוקז הלא םישנאש

 םישנ ןהב וכרבתהש עוציבה תלוכי .תומויאה תוביסנה ץחלב םג לועפל ךישמתש

 .דובכ-תאריו תואתשה תררועמ ולא תוצימא

 .לוכיבכ השביה המישרה ארקמל תולוע תוטעמ אל תופסונ תולאש

 זוכירה תונחממ םישנא רתוי ורזחש ןכתיי םאה ךא - הפל תולגל הטונ בלה ןיא

 דיל ןומיסה ילואו ?תומישרה ןמ רבתסמש יפכ ,הייפכה-תדובע תוגולפמ רשאמ

 תדובע תוגולפמ וסיוגש םיריעצה ןמ תוחפ ורזח םאה ?קייודמ ונניא תומשה

 םאה .םישנועה תוגולפל ופרוצ היסורוטאפרק יסייוגממ םיברש ןוויכ ,הייפכה

 היה המ ?תוגולפה רתיב עצוממהמ רתוי ?הניארקוא תודשב םיבר ולפנ םהמ

 הובג אוהש ,םידוהיה זוחא תלצהב םרוגכ םישרוגמה תדובעב ךרוצה לש ולקשמ

 היה המ ?תונכשה ןילופב וא היקאבולסב םילוצינה זוחאמ ,20%-ל לעמ ,רתוי

 םירזוחה ןיבש ,אוה םינינעמה םיטרפה דחא ?ןמזה םרוג לש ולקשמ ןאכ

 .היצקלסה תעב הלגנמ עבקש "םייחה ליג״ל לעמ םישנא םג הפ ויה זוכירה-תונחממ

 תנשב 57 ןב רמולכ ,1887 תנש דילי היה (205 •םמ) *ץיבוקטוי (רומ) השמ

 םליג תא ולגי אלש ,ועיגהש םישדחל ץיוושואב הנחמה יקיתו תרהזא .1944

 רוריב םינועט םיבר םיטרפ ויידע .םימייוסמ םירקמב אופיא העיפשה יתימאה



 ימ :לואשל םיזיעמ ונניאש טעמכ .ךכ לע העיבצמ תאז המישר םג .יעדמ רקחמו

 ליתה תורדג תא ץורפל שי םאה ,שוריגה ינפל ,וטיגב ץרפש חוכיווב ,אופיא׳קדצ

 ?םיסורה תארקל םדקתהלו

 ...וסוני ודרמי" העצהה םהבו ראווגנוא וטיגל םיבתכמה תא חלשש לדנמטייו ברה

 האורש אלא" :וז ןושלב המחלמה רחא בתכ ומצע אוה - (81^"...םירדגה וצרפי

 דמלו אצ - םיץאויה םינמרגה לש םחוכ ויידע זא ןויה דואמ בר יכ ...םויה ינא

 םישדוח הרשע םיקאבולסה םינזיטרפה םעו ,ןכ-ירחא הנש יצח יטראה םע השע המ

 ,העשה יפל תלעותה ךמ רתוי הברה לודג קזיהה היה יכ רבדה בורקו ךכ-ירחא

 .(84 "...םויה יח היה אל ...ראשנש תיראשה טעמ ותוא וליפאו

 םעפ-יא ןתנית םא קפסו תאז הלאשל הבושת ןיא ונל ?לדנאמסיו ברה קדצ םאה

 .תיעמשמ-דח הבושת

 איה ןיא .התביבסל וא ריעל ורזחש הלא תא קר תללוכ ןאכ תפרוצמה המישרה

 ועיגה ,םישנ רקיעב ,םירחא .הב רקבל ללכ וצר אל םיברש ןוויכ ,המילש

 ונידיב ויהישכ קר עדנ םיאלמ םיטרפ .םריעל ורזח אל םשמ ףא .הידבשל

 עיגמ םרפסמש ,ולצינש היסורוטאפרק יאצו י םידוהיה לכ לש תואלמ תומישר

 היסולכואה ןמ 20%-ל בורק ולצינ .ףלא 20־22 -ל רבתסמכ היסורוטאפרקב

 ,היקאבולטוכיצ יקלח רתיבו הנכשה ןילופב םילוצינל תיסחי הובג זוחא .תידוהיה

 רפסי םהמ דחא לכש היה יואר .ותלצה םנ ומע אשונ םילוצינהמ דחא לכו

 ידוהי טבש לש לודגה ובור תדמשהל םימוחינ םושמ ךכב ןיא יכ ףא ,ורופיס

 .םימולב תוחוכ ריתעו ישרוש
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 רבד תירחא

 -המחלמה ירחא חב וצבקתנ רשא ,רפסמ םידוהי קר םויח ורתונ דורוהיזואב

 הליהקה לש םוקישה תונויסנ .םהיאובחממו יקאבולסוכיצה אבצהמ ,תונחמהמ

 ואצי םיטעמה םידירשה .וחצרנ הינב בורש רחאל ,חילצהל ולכי אלו וחילצה אל

 תבר תראופמ הליהק לע ללוגה םתסנ .לבת-תווצק לכל םקלחבו לארשיל םבורב

 .םילעפ-תריתעו תורוד

 רחאל 17-ה האמה עצמאב קר ריעב ובשייתה םינושארה םידוהיה יכ ,החנהה

 םידוהיה יכ ,חיכוהל וניסינ .תשדוחמ הקידבל הקוקז ,יקצינלמה תוערפ

 ונידיבש תודועתה ךיא .15-ה האמה לש היינשה התיצחמב ריעב ועיפוה םינושארה

 תויוצמ .הביבסב םבושי תומוקמל וא ךרפסמל עגונב תורמסמ עובקל תוקיפסמ

 תוביסנבו הירגנוה תכלממ לש תורחא םירעב זא רבכ ובשי םידוהי יב ,תוחכוה

 חל)יממ (86 ( €־£?*/) ךבסבו (85 ברעממ ואשאקב ךוגכ ,הינאווליסנארט

 זא םייוצמ ויה רבכש ,רעשל ילוא ךתינ , /?רד־ועתת ומס-לע

 ,לודג אל בושיי הז היה 18-ה האמל דע .התביבסו ראווגנואב םג םידוהי

 האוושהב וא .םינש ותואב אטילו ךילופב םיידוהיה םיבושייל ותוא הוושב םא

 .תינוניב .רתיה ךאכ תידוהיה הליהקה ,הירגנוהב ידוהיה בושייה לדוגל

 הארנכ וקקזנ אל םירחא תומוקמבכ אלש .ירפסמה הלקשמ הלע 18-ה האמה תליחתמ

 הביבסב סנרפתהלו עבק-תבשל תוכזה תא גישהל ידכ ,ידמ השק קבאמל םידוהיה

 ךודינב עימקה םרוגה .ונרוביחב םתוא ונרכזהש ,רפסמ םימרוג ךכל ויה .וז

 ולהנתהש תוברה תומחלמה בקע ויבשותמ רוזיאה לש ותונקורתה ,הארינב ,היה

 .הז לובג זוחמב

 ושרוגש תעב אל םג ,התביבסמו דורוה•זואמ םידוהי ישוריג לע םיארוק ונניא

 הפוקתל דע ,שורגל תונויסנ לע אל םג ,תונכש תוצראמו הירגנוהבתורחא םירעמ

 .20-ה האמה לש תרחואמה

 .הילא תדמתמ הריגהב -המויק תונש בורב- רושק הליהקה לש הלודיג

 הרצק תירוטסיה הפוקתב .19-ה האמב רקיעבו ץרמנ לודיג לש תופוקת ויה

 םיפלא תרשעל ,תודדוב תוחפשמ לש בושיימ תידוהיה הליהקה הלדג ,תיסחי

 םיעבראב ףלאה םירשע תא הרבע ,הנשמה-תוליהק ,היתונב םע דחיו ,ריעב םיבשות

 .ונתאמל תונושארה םינשה

 תואלקחה תא וחתיפ ,המדאה תא ודביע ,בושח יתובשייתה דיקפת ואלימ םידוהי

 יוניבב ופתתשה רתוי רחואמ .הפוריאב רחא םוקמ לכב רשאמ רתוי ילוא ,רוזיאב
 ,רוזיאה תולובגמ וגרחש תועקשהבו יארשא יקסעב ,שועיתבו הכאלמה חותיפב

 .רוזיאה לש תילכלכה תכרעמב רייתה ידומעל ויהש דע



 ,רוזיאל םידחוימה םייניפואה םינמיסה ןיב ,תיתוברתהו תיתרבחה הניחבמ

 תלוכי רות ןאכ ושגפנ םהיגוסל תודהיה ימרז לכ .ובש הברה תוינוגברה התיה

 ושרד רוזיאה לש ותוינוגברש יפכ ,םיימינפה םהיסחיב םג הליגר-יתלב תולגתסה

 לש תוינושל-ברה םג איה תינייפוא .תבבוסה הרבחה תוכופהתל הדימע-רשוכ

 ,רתויב םיטושפהמ ,ידוהי לכ .םיידוהיה םייחב המתוח תא העבטש ,רוזיאה

 םלוא ,דחוימב הקימעמ העידי תאז התיה אל בורל .תונושל עברא-שולש עדי
 ,תונוש תויוברת תרכהל םג רכו ,תונושלה לש קימעמ רומילל ועיגה דואמ םיבר

 .ןבטימב תינמרגהו תירגנוהה םג ,תויבאלסה םג

 םיברו הבר הקיקשב התוא וגפס ,הרישעו תפעוסמ תוברת לש המעט ומעטש רחא
 .ימואל-ויבהו ידוהיה םלועב הרכהל וכזו םימישרמ םיגשיהל הב ועיגה

 לע הדימע םשל םיבר םיישקו םיקבאמ רות ןגראתהל ועדי ,תיטילופ הניחבמ

 היסורוטאפרק ידוהי הלא ויה תיקאבולסוכ״צה הקילבופרה ימיב .תויוכזה

 לארשי ינומה לש םתכימתב קר הלכיש ,תידוהיה הגלפמה לש הלרוג תא ועבקש

 ,םלועה יקלח לכב האושה רחאל ורזפתהש הלא .טנמלרפב גוצייל עיגהל הז רוזיאב

 יעדמל םיהובג רפס-יתב ילהנמ ,האופרל םינוכמ-ישארכ ,עדמל הבר המורת ומרת
 .םיקייודמה םיעדמהו הרבחה ,חורה

 ,ןיינע-ברו תומכ-בר רפסב םכתסהל היושע םיבר םימוחתב ץראה ןינבל םתמורת

 םייוצמ םה .םלועה תומחלמ יתש ןיבש הלוגב תינויצה העונתל תובר ומרתש יפכ

 ,אבצבו הרטשמב תוהובג תוגרדב ,יחרזאה להנימבו תשורחב ,היגוסל תובשייתהב

 .םיהובג אנפלוא-יתבו תוברת תודסומבו

 לכ תא טטומת היסורוטאפרקמ םידוהיה תקחרהש ,םתעשב ונעט םיבר םיפיקשמ
 .םיימוקמה תונוטלשה םג ובשח רכ .לילכ התלכלכ

 .האושה אובל דע ,הקוצמ תותעב דמעמ קיזחהל םידוהיה וחילצה ךכמ האצותכ

 לומ הישותו הצע לכ ,םימדוקה םיעצמאה לכ ודמע אל הבש דבלב וז הפוקתל דעו

 .ולוכ ידוהיה םעה תריקעל ,תיזחב האבצ תוברל ,תירזכאה התוסייגתה

 ,רתויב ןכוסמהו לודגה הביואכ תודהיה לע הזירכה וז תיצאנ-תינמרג המצעמ

 ילכב ףא אלא ,הלבותב קר אל (87 ,הנושאר תופידע הנתינ וב המחלמל רשא

 ףוריטה לש ויתואצותמ וששחש טכאמרווה יפולא לש םתצעל דוגינב ,שממ המחלמ

 תונידמ םג דומעל ולכי אל םדגנ רשא ,רכ-לכ םימוצע עשר-תוחוכ לומ .יצאנה

 היה אל ישונאה רסומהו קדצה-תרות יאשונ חוצרל םתטלחה תושיחנ לומו ,תוקזח

 ולפנש,הנטקה היסורוטאפרק ידוהי לש םתיישותלו םביל ץמואל יוכיס םוש

 .רצ ינפל םידודש
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 ,המוק-תפוקז תידוהיו תישונא הדימע וליג ,ויה םייחב דוע לכ םלוא

 ישיא ןודמו ביר לכ וקספ הרצ ימיב םלוא ,םימש־םשל תקולחמ ןהב וקספ אל

 תוסנל,הנמדזהש תורשפא לכ ולצינ בר ץמואבו הלועפ־ףותיש ךות,ירוביצו

 םייחב ראשנ היה אל םוקמה ידוהימ שיא .ליצהל היה ןתינש המ לכ ליצהלו

 .םהב םעפש זעה םייחה-ןוצר אלולו ,םהיגיהנמ לש שפנה-תוריסמ אלול

 שדקל שיש ןכ לע טלחוה ,םהייח תא יכ םשוכר תא קר אל הצור ביואהש ררבתנשכ

 ינש .תירשפא תוננוגתה לש הרוצ לכב וטקנו ,ותמחו ופא לע ,םייחה תא

 ויתוליח דגנ אצמנב היה אלש,קשנה חוכב םרבל תאצל - תושעל ולכי אל םירבד

 םא םג - םידליהו םינקזה תא ריקפהל םילגוסמ ויה אל ףא .ררוצה לש

 יטייבוסהו יקאבולסוכיצה תואבצה םהינפב וחתפנש העשמ .םהייחב ךכ לע ומליש

 .דיב קשנ םע םג בייואב םחליהל וכז םיבר

 חור רישעו רמוחב לד ידוהי טבש רכזל העונצ הבצמ גיצהל הדעונ וז תרבוח

 .תיטפרקה-היסור ידוהי לש הז



 (1) תורעה

 ןברוחה תפוקתל המדקה

.1 

.2 

.3 

.4 
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 ח81גו ח1וזכ©מ£, '!'116 ס@3£מט0£10ח ס!* £11© £יגמ0זכ68ח <76143, 146*/ ¥0מ1ז,
 1973, זל. <342.

 .(הדמשה ,גרבלה :ןלהל)

 ס01י81׳5 86111108^, די06 £11181 3ריוג£1דת (3ח!ר6מ6 8י0^מ ־ הכר הכירכב)
 80ת<3'יח 1971, ק. )!60.

 (יפוסה ןורתפה רגנילטייר :ןלהל)

 ,פ״עב דועיתל רודמה ,וננמז תודהיל ןוכמה ,םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה
 .(שידיא) רגנילה היח תודע

 .(שידיא) ןמדלפ .מ תודע ,םש

 .(תילגנא) ןירפלה ייר ׳בגה תודע ,םש

 1944 תנש תליחת דעו 1943 תנש

 טפזזס 1.87*1, 231003083 א*07*זן0ח32*001., £!׳.£>/) ?£־£ 7־ ׳ *?לי•*. 6
 .(הירגנוה ידוהי לרוג-יאוויל :ןלהל) ?. 106 ,407.

 .(הירגנוה) ץיבובייל רטיפ תודע ,פ״עב דועיתל רודמה .7

 .(שידיא) 7-5 ימע £14 3349 .םמ ,ןמדלפ .מ תודע ,םיתעבג ,םשו-די ןויכרא .8

 .ץרווש .ב תודע ,פ״עב דועיתל רודמה .9

 ,רדנלדירפ םע ןיילק ־ למרכ בייל ןמלז הדוהי המלש 'ר ונגריאש הלועפה .10
 .(תירגנוה) למרכ תבזילא 'בגה תודע ,םש ׳ר

 -םולשנב :ןלהל) 22-16 ימע ,1977 ,ביבא-לת .םייחה ןעמל ונקבאנ ,םולשנב יפר .11
 .(ונקבאנ

 .(א) רדנלסוא ףסוי תודע ,פ״עב דועית .12

 תרתחמה ישארמ היה ,דורוגיזוא תטיסרבינואב רוספורפ םויה ,ןבה ןמטור יקימ .13
 8. )101103, 8©מ01במ38£, 03011^ריי368, ¥£?'2, האר .רוזיאב תיטסינומוקה
 £\ג<18ןכ6 31 (7££2 :ןלהל)

 .ר״קפ לע קרפב האר

 .דנורגשיפ תודע ,פ״עב דועית ;ןיילק קחצי לש ובתכמב .14

 .17 ימע ,ונקבאנ ,םולשנב ;ןומגא (ןמכייט) הרפא ,ירדק צ"מ תודע ,פ"עב דועית .15

 חח ££9£140 32*86, 8£3י *״080' * מצ?8ח 1'* 1411*3א¥81.7 8£817<711*8* 14* 8 .16
 £830 878801, *2 111107*91 01״א* 2117148*0

 ימע ,1943 רבמצד ,(״דיתעו רבע״ :ןלהל) 14081׳ £3 £070 :ךותב
188-187. 

 ץיוושואל שוריגל דע םינמרגה תסינכמ

 .(תילגנא) ןירפלה ייר ׳בגה תודע ,פ״עב דועית .17

 .407 ימע ,הירגנוה ידוהי לרוג-יאוויל .18

 .ףרודלפא תודע ,פ״עב דועית .19

 .דקש הוח 'בגה תודע ,םש .20

 .רדנלסוא תודע ,םש .21

 .םש ,םש .22
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 .םקימע .א תודע ,םש .23

 .ןמדלפ תודע ,םשו די ןויכרא .24

 .ףרודלפא תודע ,פ״עב דועית .25
 1. 8606 30 60 ?3 !זע, 1׳!. £31י3?1 (6<^8.) ¥4ח1ז?/\ןי /\ ז-ן/\>1 ק;־,ףח3 81,1־,?*) 26
 סדזהז!" • ^י1יסז״!01<;. 4ז,/\ח/\ימ 'זר7/\חץי 1ק;7 19/44 1^4זיחזח^ 19
 1946. <1901181* 18 (360006 66111רמ) 8118806 34;, 1949, )5.1?.

 .(1969-ו 1967 םינשב ועיפוה םיפסונ םיכרכ ינש .םושיא בתכ :ןלהל)$-(>

 .(הרק הז ךכ-ידאזאו :ןלהל)^/

 .124-123 ימע ,1(םושיא בתכ .28

 .רדנלסוא תודע ,פ״עב דועית .29

 ופתתשה .הלשממל ארדנא .ל רסמש ח״וד י״פע ,127-124 ימע , םושיא-בתכ .30
 אצוי .ר״קפב זוכיר תומוקמו תואטיג 10 לע וסרפתה ולא .עצבמב 20,000

 .3,000-2,500-כ :דבלב םימרדניז ולעפ ראווגנואבש

 .(06 הכשל :ןלהל) 1318 .םמ הדועת ,06 הכשל ,יצראה הטמה ,לארשי תרטשמ .31

 .הירגנוה ,(ץיבוקשומ תיבל) ךייר יראש תודע ,פ״עב דועית .32

 86310 !״46188, <70זג1*ת67 ףי11מ־>1גקור 8611, 1,000100 1960, ק. 28. .33
 .(םונהיגל עטמ סייו .ר :ןלהל)

 ,הלפשהה תאו תואלתה תא דוע תאשל ולכי אלש ולאמ םיבר .28 .23 ימע ,םש ,םש .34
 ובכש רבכ ,דבאתהל התסינ םייו הקשרש םויב .םילגדה ווק רבעמ י״ע ודבאתה

 .הרהזא םשל םוקמב םהיתופוג וריאשה םירמושה .ורונש םידוהי 19 םש

 לע .(לימסמ^ קנרט םחרבא תודע ,0-75/810 ׳םמ ,םילשורי ,םשו-די ןויכרא .35
 צ, 881161•, 3. {(נו*ן<0ו431*1, 41. יר .1945 תנשב התבגנש ,תאז תויודע תצובק
 !״46133, (683) 011186 10 11001*113 *16^ !״18 16מ 18 ו 3 07 186 ?->10081131
 ?6מ1ל8 7, <161*113816וד1 1979, ס. 91. .(םשו-די ךירדמ :ןלהל)

 .רעפייל ברה ,פ״עב דועיתל רודמה .36

 .ס. 1/4640 .םמ הדועת ,ץיבלינא יכדרמ ש״ע תודע תיב ,תשרומ ןויכרא .37

 .רדנלסוא .י תודע ,פ״עב דועית .38

 .ץ[-1/ 1670/1553 .םמ ,יכאלמ צ״ב 23 תודע ,םילשורי ,םשו די ןויכרא .39

 .12 ימע ,םונהיגל עסמ ,סייו ׳ר .40

 .דקש .ח ,פ״עב דועיתל רודמה .41

 ,1942 תנשב הינמרגל טלמנ ,רבעשל תירגנוהה הימרדניזה ןרס ,ידלוז ןוטראמ .42
 םינמרגה תסינכ םע רזח .קאדיוולאדב םיברסו םידוהי חצרב םשאוה יכ

 .הימרדניזה םע ונצילסיו לש רשקה שיאכ םידוהי יונפב ףתתשהו .ם.ם ןיצקכ
 .1818 ,668 תודועת ,06 תכשל ;112 ימע ,רוחש 'ם-יאוויל ׳ר

 .קנרט תודע ,םשו די ןויכרא .43

 .םש ,םש .44

 .רעפי יל ברה תודע ,פ״עב דועית .45

 .796 ימע ,ןמכייא טפשמב ,'ב תויודע ׳ר 201,ה! - וגירז,?! .46

 התרמו הווא לש 0-15/839 .םמ תיצובק תודע ,םילשורי ,םשו-די ןויכרא .47
 ,רגרבנרינ הלאברובו הדירפ ;ץנאג הילזורו הטולראש ,היליספ ,ןומולס

 יזור לש 0-15/2255 .םמ תודע םג ׳רו .םוארק הדיאו יזור ,לדנאמ אוביא
 .ץיבורוטקאפ הקירא ,ןמפואק הלזיגו
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 .ף!4.קם הייח תודע ,פ״עב דועית .48

 דלפנזור םולש לש ובתכמב .49
 .םהרבא באז תודע ,פ״עב דועית .50

 .כ.ק לש הרוגס תודע ,םש .51

 .ףרודלפא ,פ״עב דועית .52

 .םקומע .א ,םש .53

 .74 ימע ,םונהיגל עסמ ,סייו יר .54

 .ןמדירפ .ל ,פ״עב דועית .55

 .לטסרג ר״ד תודע ,םש .56

 .קדורש גוזה ,םש .57

 .דקש הוח תודע ,םש .58

 .רדנלסוא תודע ,םש .59

 היקבולסמ לדנמסייו ברה לש ובתכמו - םישוריגה תליחת

 ,וכריקטורל יד לדנמסייו רב בד לאכימ ברה לש םיאלפומה ולעפו ותומד לע .60
 תוגיהנמה לש המוקמ ,ל״נה ;26-24 ימע ,א״כשת ,םילשורי ,היקבולס תודהי ןברוח

 הלצה תולועפו תונויסנ :ךותב ,הלצהה םוחתב תיקאבולסהו תיכיצה תידוהיה
 ¥. 68ג10מ, רמי© ;352-350 ימע ,ו״לשת ,םילשורי ,םשו די .האושה תפוקתב
 מ010081ג3־6 1מ ח1310מ1081 ?01*3ק6ע©, 5681:^16, 1978, ןכ, 102-103

 יטנתואו ינושאר עדימב ןייטצמ ,"רצימה ןמ" לדנמסייו ברה לש ןייוצמה ורפס
 לכונש ,המדנ תאז לכב .ףטושה יגולונורכה ונוגרא רסוחב איה ותשלוח .בר
 ורפסב רכזומ אוה ,ראווגנואל ודי-לע חלשנ רשא בתכמה לש ונמז תא עובקל

 .(1960 ,קרוי-וינ ,תיאקירמאה האצוהב) ז״טק דומעב
 עובשכ ,טשפאדובל חלשנש הרהזאה בתכמב ברה לפטמ ,ןכ ינפלש םידומעה תשולשב

 ידוהי רובע םינמרגה לש רפוכה תעצה ובו ,םינמרגה תסינכ רחא םימי
 דצמ הייעטהל תוששחה םע ,הז בתכמש ידכ ."ואלפ הפוריא״ל ךשמהכ ,הירגנוה

 ותואב ינצילסיו לש וידיל רסמנש בתכמה ינפל רגידיורפל עיגי ,םינמרגה
 התואב לחש ,ןסינב ׳א ,תבשב רבכ "יטמולפיד חילש״ל לדנמסיו גאד ,וינע

 ,27/3 יב םויב יכ ,דיימ תאצל שקבתנ הז חילש .םרמ שדוחל 25-ב הנש
 .טשפדובל וכרדב ןילרבמ רוזחל ךירצ היה ינצילסיו

 לש ועמשמ המ ללכהל שרפל" ךרוצה לע לדנמסייו ברה בתוכ ד״יק ימעב
 "...ץטיוושיוא לע ראובמ ןובשחו ןיד יתפרצ הז תילכתלו ...ץטיוושיוא

 גרבנזור רטלו יכ ,ץרמ שדוחמ בתכמב חלשיהל היה לוכי אל הז ח״וד םלוא
 םהירואית יפ-לעש ,םיחרובה ינש ,רלצטוו דרפלאו (אברו ףלודור ,התע)

 קר הנחמה תא ואציו 7/4-ב וטלמנ ,םימסרופמה ץיוושוא - תוח״וד ונכוה
 םימי השולש .היקבולס לובגל ועיגהש דע חקל הז םימי הרשע .לירפאב 10-ב

 םהמ הבג םש .הנילייזל ואצי כ״חא קרו תועוצפה םהילגרב ולפיט םיפסונ
 דחי רמולכ .םיפסונ םימי השולש ךשמב יקסנאינסארק-לימרכ סדנהמה תודע

 תרתחמה ישנאל יוניכ) "הדובעה תצובק" ישנא לש םינוידהו תוצעיתהה ןמז םע
 וא ,זא קר .לירפא שדוח לש ופוסל םיברקתמ וננה .(היקבילסב םידוהיה

 ,ראווגנואלו טשפדובל ויבתכמ תא חולשל ברה היה לוכי ,יאמ שדוח תליחתב
 .ץיוושואב חצרה יטרפ תא םיללוכה

 רחא ,רפסב בתכנש יפכ אל םוקמ לכמ .ןושאר אצי ראווגנואל בתכמהש ןכתיי
 ןורחאה הז .(ז״טק ימע) ץטיוושל י״במל ט״ל םוימ בתכמה חסונב" :המחלמה
 אירגנוהמ שרגל וליחתה לומתא םויב" :ותחיתפ י״פע ,יאמ שדוחל 16-ב אצי

 .(ג״ק ימע) ״...דנאלסורנעטאפראק-סייהט רהנ חרזמב רשא םידוהיה
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 ,ד״שתה חספ ברע ."הריפסל ו״לב" לחה שוריגה יכ ותודעב רפיס ןמדלפ .מ ןכאו
 חספ לש ינש לילב רופסל ןיליחתמ ,רמועה תריפסש ןוויכ .לירפאל 7-ב לח

 דוע ורתונ .רמועה תריפסל םימי 22 ואלמ ,שדוחה ףוסל דע לירפאל 9-המ ירה
 ןוגכ ,ינמרגה דועיתל םג םיאתמ הז .הריפסל ו״לה דע יאמ שדוחל םוי 14

 1מ1נ6מח8£1 ימ81 ?1111181*7 לימ11>'גת8ו , (1?טי :רותב ,?3-2605 .םמ הדועתב
 xxx .¥01^י מ. 6-7 ( 1*1 :ןלהל)

 םייעובשכ לביק "קנאדייממ ידוהיה״מ הרהזאה בתכמ תא יכ ןעוט ןמדלפ לדנמ
 .תודבועל םיאתמ הארנכ הזו ,יאמ שדוח תליחתב רמולכ שוריגה ינפל םימי

 טלמנש דחאמ בותכ ייה וליאכ ,בתכמה תא יתבתכ" ורפסב םשור לדנמסייו ברה
 .(ז״טק) ״...הנחמה ךותמ

 ושפח יכ ...הז תמחמ םינמרגה וגרה (ש) .םידוהי םישולש וא םירשע״ל רשאב
 ולאשנש ,םידעה םג רכ .הרקמה לע ןמדלפ .מ עדי אל "...םיבתכמה איבמ ירחא

 רביירש וציאו ,םויה ב״הרא יבשות םה רבדב םיברועמה לכ טעמכ .לארשיב ךכ לע
 הייהת ילוא .הבושת לכ הלבקתנ אל תומוקמה ינשל םיבתכמה לע .ליזרבב ררוגתמ

 לדנמסייו ברהש ,ןכתיי .ויטרפל ריעסמה ערואמה יטרפ תא ררבל תונמדזה םעפ
 תבכר לע תולעל ובריס רשא ,'ץאקנומב םישנאה םישולש חצר תא הרקמב בברע

 תביתכו תוערואמה זאמ רבעש ןמזה בקע ,םימרדניזה י״ע תוומל ורונו שוריגה
 .ויתונורכז

 ץיוושואמ םיחרובה ינש ירבד לש רוצק ןיעמ ליכה בתכמהש קפס ןיא ,םוקמ לכמ
 "ץיוושוא לש םילוקוטורפ״כ םיעודי םה תורפסב .הנחמב ושענש תועווזה לע

 .ומסרפתהש רחא,ישפוחה םלועבו טשפדובב ,םהב ארקש ימ לכ תא ועזעז םה
 ,ראווגנואב טארנדויה ינפב איבה ןמדלפש ,תיצמתה התיה תעזעזמ תוחפ אל

 .ב״נר-ט״כר ימעב עיפומ ח״ודה ,ברה לש ורפסב
 ץיוושואמ תוחירב שמח ,אקלוק ךירא 'ר ח״ודה לש וכרד לעו םיחרובה ינש לע

 תלבק לע ;32-30 ימע ,1964 רבמצד ,׳ג יבוח ,תשרומ טוקלי ךותב ,ןהידהו
 ?1160? £1?01גס11£61י, (01 01), מ0״יס1*1 סמ ?11גמק8מ7, 1נב ׳ר טשפדובב בתכמה
 מ1גנבק81י18מ י1©*ז1311 3111(316 3, 111, מ6*ז 701•^, 1973
 061• 1(831מ01• 561*10]ב1, ?1זגתס1ד0מ 1961 ׳ר שוריגה תעשב 'ץאקנומב תורוקה לע

 דופוריא תודהי ןעמלה דעווה ןיטלוב ךותב;91 ימע ,(״רנטסק-ח״וד״ :ןלהל)
 .10 ימע (1944 טסוגוא ,םילשורי) י״אל תידוהיה תונכוסה י״עש ,השובכה

 םיניכסב ולפנתהש םידחא םידוהי" לע ירציוושה " 41ג1*1כ1יו1ןותעהמ העידי תאבומ
 ."םהמ השימח וגרהו םירטושה לע

 םיממוקתמה םידוהיה ןיבמ השימח יכ רמאנ 270 ימע ,1966 ח, ורכ "םושיא בתכ״ב
 תונורקהמ וצרפשכ ,'ץאקנומ ידוהימ םישולש וגרהנ ,יאוויל י״פע .וגרהנ

 .142 ימע ,רוחש-רפס ;139 ימע ,ידוהי-לרוג ׳ר ,ילהיוא-הילא רוטאש תנחתב

 .ךליאו 22 ימע ,ןמדלפ לדנמ תודע ,םשו די ןויכרא .61

 תוגיהנמה ןיב תרתחמה ירשק ,ןכריקטור .ל :הוושה בתכמה וינעל ,םש ,םש .62
 ןכריקטור .ל ,וגאו .ב ,ןמטוג .י :ךותב ,הירגנוהבו היקבולסב תידוהיה

 .130 ימע ,ו״לשת םילשורי ,האושה ןחבמב הירגנוה ידוה תגהנה

 .ןירפלה ייר 'בגה תודע ,פ״עב דועיתל רודמה .63

 .20-19 ימע ,יכאלמ תודע .64

 .םש ,םש .65

 .רגנילה הוח תודע ,פ״עב דועית .66

 לש פ״עב תודע .א66

 .015/839 .םמ ,םשו די ,תיתצובק תודע .67

 .דקש .ח פ״עב דועית .68

 .(טור) ןורמיש 'בגה תודע ,פ״עב דועית .69

 ס8תט.18 02£0ח, 1(810ח<38!י1טטו <30מ £1*01 קזו 1830 1ת יר ץיושוואב ןמכייא לע .70
 1סכמ20מ1נ1,81נ1סמ318ק׳־ 1י, 1מ: ח©?16 וזסת £.118011^112:, 1(0. 7, 196)!, . 9.

 ׳ר ץיוושוא "תקופת" ריבגהל ןמכייא לש ץחלה לע .(ץיוושוא תורבחמ :ןלהל)
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 ש״ע תואטיגה ימחול תיב ,(ךרוע) רנש יבצ ,"דיעמ ץיוושואמ טנאדנמוקה"
 .15 ;12-11 ;198 ימע ,1964 .ןוסלנצק

 .תרטשמ םשב שמתשמ המחלמה רחא ותודע תא רסמש קנרט .015-810 ,םשו די ןויכרא .71
 ראוגנוא וטיגב ,תידוהי-הרטשמ וא 01י<3מ11מ£3 ר16ת8£ התיה אל םלוא

 םירבגהש ןוויכ-ורפיס ךכ לע ולאשנש םידע .ןילופ תואטיגב העודי איהש יפכ
 ויה אל הלא .רדסה ירמושב םירענ רפסמ ועבקנ ,הייפכה תדובע תולועפב ויה

 וכוה דציכ תרפסמ תרחא הדע .קרמה תקולח תעשב וליפא רדסה לע רומשל םילגוסמ
 תודע ׳ר ,םהילע ורסאנש תומוקמב קחשל םידליל ושריהש ןוויכ ,םינמרגה י״ע

 .דקש .ח

 .810 .םמ םשו-דיב תודע .71

 .םמ הבישיב ידלופ תודע ,(ליסנטסב) ןמכייא טפשמב תובישיה לוקוטורפ יר .72
 .ךליאו 32 ימעמ ,53

 .839 .םמ תודע םשו די .73

 תיבל) ךייר יראש ׳בגה תודע פ״עב דועיתל רודמה .וננמז תודהיל ןוכמה .74
 .(תירגנוה) (ץיבוקשומ

 תיצולחה תרתחמה תגהנה ,רפש ףסוי ;(תירגנוהב) ץיבובייל 'בגה תודע ,םש .75
 .148 ימע ,הירגנוה ידוהי תגהנה ךותב ,הירגנוהב

 !4-1/ -1670/1553 .סמ ,םשו די ןויכרא ,יכאלמ תודע .76

 ץיוושואל ךרדב תבכרב

 7111 קרפ ,הדמשה ,גרבליה ׳ר ,ץיוושואב חצרה לעו ןללכב םישוריגה תטיש לע .77
 תשורח תיב ,הקלוק .או םוארק .א ;630-618 קרפבו ;554-509 331-309

 ידוהי תורוק ,ירפ .י ןוגכ םינושה רוכזי ירפסב ;1960 ,םילשורי ,תוומל
 קרפ ,םונהיגל עסמ םיוו •רו ,1977 ביבא-לת ,הביבסהו ייאה - ראשאו-שוראמ

 .34-30 ימע 1מ ׳מ!© ׳1לל1גם1£3 ,7

 .םש ,םש .78

 .לטסרג ירד תודע ,פ״עב דועית ,32 ימע ,םש .79

 .יכאלמ תודע ,םשו די ןויכרא .80

 .798 ימע ,יב ,תויו ע .81

 !18 £61*18 ו ׳161* ו״ז16(1©מ3£הת<331פ6ז*©ו?1גזוןק 1מ 1״88©מ, 3<3, 711, 5 )ן)ן יי .82
 .97-96 ימע ,1964 , 711 ךרכ ,ץיוושוא תורבחמ :ךותב

 םירגנוהה לש םתרזעב ,התלועפב תיצאנה חצרה תנוכמ

 8.1״. 8מ81ב8וז1, !,!ב© ס©3£1*1ג©£1רת 01* חטתק81*18מ <76ז״ז1*7^־/י1963 61.8 :ןלהל) .83
 ינמרגה חוכה-הפוימ רייאמנזוו עיצה לירפא שדוחל 23-ב קר .135 .םמ הדועת

 תורשפאה התלגתה םייתניב יכ ,םידוהיה ףלא 50 ןינע תא תוחדל ,טשפדובב
 "£1מ ׳1י0£8163 6807.63 ,1450ת .ידיימ ילטוט שוריגב ,םירגנוהה תרזעב ,ליחתהל

 תניחבמ שאונ ךכ לכ זא היה םינמרגה לש םבצמ ...,711<16מ81££1-רמ. . ."888" ^50
 םידוהיה תא ריאשהל ןעטש ,ווקה לע ודי תא ךמס ומצעב רריפהש דע ,הדובע תוחוכ

 .(340 ימע) 133-ת 81.8 ׳ר המחלמה ץמאמב וקסעויש ידכ ,״םייתניב" ,םייחב
 ולא םישקובמ הדובע תוחוכ הירגנוה העיצה וליאש ,קפס ןיא״ש ןעוט יאוויל
 תריגהמ תוענמיה ךות (םיסוטמ לש רוציי תינכות עוציב םשל שיא 100,000)

 לש םחוליש ,ךכב הנתוה וליא - דובעל םילגוסמ יתלבו םישנ ,םידלי ,םינקז
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 הירגנוהמ תוילגהה ,יאוויל 'ר "...םיצחול םינמרגה ויה אל - הלא הדובע תוחוכ
 .62 ימע ,(1962) 'ה ךרכ ,םשו די ,םירקחמ ץבוק :ךותב ,ןמכייא טפשמ יארב

 חצר תולועפב הקספההש ,הנקסמ״ל ועיגה םיבר םלוא ,תאז העד לע םיקלוחה םנשי
 וקקזנש םימרוג םתוא ידי לע לעפוהש ץחלהמ אצוי לעופ הרקיעב .רתיה תויביסאמ

 םידוהיה ייח תא וכיראה הדובעב ררוצהו הדובעה םצעש" (ךכו) ."תידוהי הדובעל
 םיטעומה תלצה לע העפשה רבדל התיה רבד לש ומוכיסבו תונחמבו תואטיגב

 לש היצפצנוקה ,ןמטוג .י יר ."רורחשה תפוקתל ךומס דע ורתונש םינורחאה
 תידוהיה הגהנהה תומד :ךותב ,תואיצמב התועמשמו טארנדויה תסיפתב הדובעה
 :ןלהל) .148,141 ימע ,1979 ,םילשורי ,1945-1933 תיצאנה הטילשה תוצראב

 ר״קפ ידוהיל רושקה ,היעבב בחרנ ןויד ירו (ןברוחה תעב תידוהיה הגהנהה תומד
 יח ,םשו די ירקחמ :ךותב ,ןורחאה ובלשב "יפוסה ןורתפה" ,ןכריקטור .ל

 .27-7 ימע (א״לשת)

 םימרדניזה רפסמ .117 ימע ,ידוהי לרוג ,ל״נה ,148,139 ימע ,רוחש רפס ,יאוויל .84
 תא סופתל ידכ טשפדובב ופסאנש םרפסמכ ךרעב היה ,ראווגנוא וטיגל הצקוהש
 ילויב םימי השש ,זרא יבצ ׳ר .הנש התוא ילוי שדוחב יטרוה ידימ ןוטלשה

 .168-149 ימע 1975 רבמצד ,יכ ,תשרומ טוקלי :ךותב ,הירגנוהב 1944

 .142-ת .85

 םיכמסמהו "םושיא-בתכ" לש םיכרכה תשולש ,מ!,8 לש םיכרכה ינשמ וטקול תודועתה .86
 .םינושה םיקרפב םירזופמ םירחאו ןאכ זכורמ םקלח .06 תכשל לש

 תידוהיה הבוגתה

 םינמרגל ורסמנ ,(1944) דבלב רבוטקוא שדוחב ;ונרוזיאל עגונ ךא ,טעמכ ידדצ טרפ .1
 יפלא תורשעב לופיט םשל ,םירחאו םינתור םיסיס 22,800 שוטאקאל תלשממ י״ע

 לרנג לש וקרבמב 'ר .תינמרגה "מ© 1זמ8(:38:61)16(; ״-ל ורבעוהש םיסוחה
 המ 19 1^53 .םמ ךמסמ גרוביירפב יאבצה ןויכראב 1091/44/ק£סס3¥ ,גרבפניירג

 רלטוב םינודאלו (57/1?ז!ע3) הלאטש ר״ד ןומראה להנמל הדות בייח יננה
 .ןויכראה לש יאצמב םתכרדה לע (מ/1ח5י1!ז£) הפואהו (80717£מ)

 .272 - ת ,מ1£ .2

 תודיחיה לש ברקה חור תא ריבגהל 1944 תנש ףוס תארקל וסינש ה אמ דחא .3
 ותטיש (1942 תנש לע קרפה יר) יינאלסאה לרנגה וניעדוימ וניה ,תוירגנוהה

 םידודגב ירישע לייח לכ לש גרוהל האצוהה התיה 1(8חוק^זמלמפל -ה תאלעהב
 התייהש ,ישילשה ירגנוהה סייגה לש הנושארה היזיווידב ,12 .םמו 4 .םמ

 .םינורחאה םימיה לש תוברקב תונדחפ וליג וללה םידודגה ישנא .ודוקיפ תחת
 השק .(1 .םמ יעה ,ר) 29.9.44 םוימ וקרבמב גרבנפיירג ינמרגה לרנגה עידומ

 הטמה לא ברקה הדשמ ומרזש תוח״ודב םוקמ לכמ .הברה רזע הז יעצמאש חינהל
 (1ז01מ61*161 £8ח1ס^61*1נ) "יברק ךרע םוש םהל ןיא" םירגנוהה יכ חווד ינמרגה

 ינפל דועו ,בייואה לש יהשלכ העונת םילגמש עגרב תוחוטב תודמעמ םיחרוב םה
 תולועמה תודיחיב רבודמה .ביואל רובעל םיכרד םישפחמ םה ,שא םהילע תחתפנש

 .םהימודו "םירהה ידייצ" ןוגכ ,ירגנוהה אבצה - ״גיאשדיבנוהה״ תורושב רתויב
 היתובוחרב םינזיטרפ תסיפתב 1942 תנשב תיזחל הכרדב הנמאתה תאזכ הדיחי
 לכמ ולזג ,םיטיהר ורבש ,םידוהיה יתבל וצרפ םה .ר״קפ ירע לש םיידוהיה

 ימע ,הרק הז ךכ ,יראזאו ׳ר .םהיתבב "וספתנש םינזיטרפ״ב וכיהו דיל אבה
35. 
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 ,יאמ ,לירפא םישדוחב ,י0רחז,ז441'ן םשב תיבאווש זוחפשמב דלונ שאלוט סאמות
 ורבורקה ,םאסגרב וטיגב הלעפש םימרדניזה תדיחי דקפמ היה ,1944 תנש

 ,םיסורה תומדקתה תריצעל רזע חוככ ותדיחי םע םייוג 1944 תנש ףוסב .ראווגנואל
 םע לילכ םלענ ,וטיגב תיחרזאה היסולכואה יפלכ וליגש ץמואה .םיטפרקה ךרד
 ח״ודל .רבוטקוא שדוחב תיסורה הפקתהה תלחתה םע וגרהנ םבור .תיזחל םעיגה

 לארומ" לע ,2 .םמ חפסנ ףרוצ 27.10.44 םוימ םיטפרקה תיזחה בצמה לע ינמרגה
 ולחה תודיחיה יניצקש ,םש רפוסמ 3 ימעב .תוירגנוהה תודיחיה לש "המחלמה

 ,זא ארקנש יפכ(££03££81) ישיאקיצאק .ברקה הדשמ ,םינושאר םיחרוב
 רסמתהו ענכנ ,םייחב ותדיחימ 30% קר ורתונש רחא .םהמ דחא הארנכ היה

 תונש 9-ל ןודנו סאסגרבב וישעמ לע המחלמ עשופכ טפשנ 1948 תנשב .םיסורל
 דחאכ ,1ס 11״/( 3 טעה םש תחת עיפומ אוה זאמ ,ברעמל חרב 1956־ב .רסאמ

 עיפומה ירגנוהה ךואטבה תא ךרוע אוה .ןכנימב םילוגה "שפוחה ימחול״מ
 .("המואה רמוש") 1\1£1״12£ 768 םשב ןכנימב

 /1מ18£6 2 211 0.8.ח. 01*. 311(3, 1.8 !וזי, 101/1ן1!ק;. 10. ,גרוביירפ ןויכרא 'ר
 1,1(1(361 מ8מ£י9 813־1;01*7 01* 500 011(3 #01*101 #81• תותיזחה בצמ לע םיטרפ

 ,ןמלוק-ישאקצאק-שאלוט לע (?8ת 800103) 8011(3 011-57(3116 7 19714, סוכ. 999-617
 800£3 ׳ר? 8 מ0ע־ר11ג£1סמ, 1מ 7110 ס1כ801יע01י, <18מטו81*7 27, 1997 . ?8. די7מ1כ16 ירו ;1.8.63 םוימ 11.ז-£1,£7, 81ג(38ק03£ , 15.7.63 - ׳ר

 םושיר (המחלמה ןמוי :ןלהל)£ת1881נ880360011 ,גרוביירפ ןויכרא ׳ר (4
 .1.10.1944 םוימ 7118 יסמ

 #81 £61״ 118 ק6ת, 010 (161101מ0, ?!יסמים 201*1011, 1990. (5
 .(תיאשח תיזח ,לטוה :ןלהל) 80(;1נ1 לש טעה־םש וניה ןגאה םשה

 איבה ףסונ רקחמ" יכ ןושארה ימעב רמאנ "יפוסה ןורתפה" לש 1971 תרודהמב (6
 רחא ,תושדח תודבוע ופסונש רחא "ירוקמה ורפס תא שדחמ קודבל רבחמה תא
 .המחלמה יעשופ לש םיטפשמה תא קדבו רקח ףאו םילוצינ םע תובר בתכתהש

 .39 ימע ,תיאשח תיזח ,לטוה (7

 .541 ימע ,הדמשה ,גרבליה (8

 יכ ארוקל המדנש ,ךכ תאז בתוכ רגנילטיר 460 ימע ,יפוס ןורתפ ,רגנילטיר (9
 לש ורקחמ ירפ וניה רתיה לכו לטוהמ האב םימרדניזה רפסמ לע העידיה קר

 .רקחמה

 .460 ימע ,יפוסה ןורתפה ,רגנילטיר (10

 .541 ימע ,הדמשה ,גרבליה (11

 ימע המדקה ,םש (12

 .הנורחא הרעה ,460 ימע ,יפוס ןורתפ ,רגנילטיר (13

 ,א״תו־ם״י ,ןקוש ,ןמכייא לש וכרד ,הדמשה :עוצקמה ,רנפמק .וו .מ טרבור (14
 .(הדמשה עוצקמ ,רנפמק :ןלהל) 346 ימע (1963) ד״כשת

 .346 ימע ,רנפמק (15

 ,תובוחר ,(שידייב) שרומרמ-סורוטפרק ידוהיל םישודק ןורכז רפס ,ןמזור המלש (16
 .םישודק ןורכז ,ןמזור :ןלהל .(רפסוממ אל) ןושאר •ע ,1968

 .ו״טש-ד״יש 'ע ,םש (17

 .ב״כש-א״כש ימע ,םש (18

 .ב״כש ימע ,םישודק ןורכז ,ןמזור (19

 .א״כש ימע ,םש (20

 .ד״סר ,םש (21
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(22 

(23 

(24 

(25 

(26 

(27 

(28 

(29 

(30 

(31 

(32 

(33 

(34 

(35 

(36 

(37 

(38 

(39 

(40 

(41 

 רורחשה תמחלמב םחול 1948-ב .הנורחאה וידומיל תנשב היסנמג דימלת - 1944־ב
 הנידמה ביצקת לע הנוממ ,תירבעה הטיסרבינואב הצרמ - םימיל .לארשי לש

 .לארשי קנב דיגנכ בייחא ןהיכ רבנו .מ

 .םיצאנה תונחמבו הירגנוהב הדובעה תוגולפב ,ץק ןיאל הנש ,גרבדנז השמ
 ,םילשורי ,םשו די ,ןכריקטור היויל ירד תאמ תירוטסיה הריקסו הכירע

 .ז״כשת

 .14-13 ימע ,םש

 .36-35 ימע ,םש

 .36 'ע ,ץק אלל הנש ,גרבדנז .מ

 .10 ׳םמ הרעה 14 'ע ,םש

 .ד״סר ימע ,םישודק ןורכז ,ומזור

 .הדמשה - גרבליה

 לע דמע אוה םדוק ,םעפ ידמ הנתשמ הייפכ תדובעל וסיוגש םינותנשה יאליג
 .יב-ו יא ךרכ ,קשנ אלל ,יאשראק ׳ר .48-18 בייחא ,35-25 ויבש םיליגה

 .2 ימע (תילגנא) ןירפלה ייר ׳בגה לש בתכב תודע ,£;׳1-3349 ,םשו די

 ;69 ליגל דע החפשמ ישאר םג הייפכ תדובעל 1943 תנשב וסייג ר״קפב
 ;229 ימע ׳ב ךרכ ,קשנ אלל ,יאשרק :ך>תב הנזרב-ידאנ תליהק תיינפ ׳ר
 .םינש 42 ול ואלמש רבג לכ ררחשל ךירצ היה ףקותב זא היהש קוחה י פע

 11. ק. 555 מ;.פ ;166,164-ת

 .677 ימע ,הדמשה ,גרבליה

?1*02638 11. 336, 1X0, 1951, 
 0636 ע(. מ.0. 2190

 םלוע" .2-ה םלועה תמחלמ לע יס.יב.יבה יטרסמ עטקב לטוה תא תוארל רשפא
 ,רלימה .ם.ם ררופסכיירה תא הוולמכ םלוצמ אוה םש (20 קרפ) "תובהלב

 ,ןוירוטסיהה לטוה ירד .םידוהי לש תינומה היריב-גרוהל האצוה וינפב הגצוהשכ
 ,יעדמ רבסהב םימוליצה תא הוולמ ,םירפס-יאלמ םיפדמה ינפל הסרוכב בושי

 תלימ ףא אלל ,קדקודמ ינכט רבסה והז .תישונאה ותומיטא אולמ תא הלגמה
 רשא ,ודקפמב ר ימתל וקלחב לפנש דובכה לע ומצעמ ןוצר עבש .תחא הטרח

 הלוע וניא ללכ ,ירסומה ישונאה דצה .תועווזה הארמל ףלעתהל דמעו חרצ
 .ןויארב

 .459 ימע ,יפוסה ןורתפה ,רגנילטיור

 .640 ימע ,םש

 .2 ימע ,1318/ת ,06 הכשל ,הינאביגאנ תייריע שאר לש םושירה ׳ר

 .(תירגנוה) ׳ץיבובייל רטיפ תודע ,פ״עב דועיתל רודמה

 .28 ימע ,ח״ישת ,םילשורי ,קילאיב דסומ ,רבשמו תרוסמ ,ץכ בקעי

 ,םנגאמ ל״י ש״ע םירפס 'צוה ,הקיטסימכ תודיסחה ,רמייהנפוא־ץש הקבר
 םיספדומ ר״קפב ךא 18-ה האמה לע בוסנ םנמא ןוידה 169 ימע ח״כשת םילשורי

 םייח םיכלהתמו ,שדחמ םעפ ידמ םידיסחה ינושאר לש םהיתורמאו םהיבתכ
 האיבמ ץש רשא םימייוסמ םירמאמ םוקמ לכמ .רוזיאה ידיסח ןיב םיססותו

 אצי רשא ריעב םידיסחה ישארמ ,ןרטש לאפר לצא םיעיפומ ,הינועיט תמגדהל
 ,"םימלוע ןורכז" ורפסב ,םינמרגה תסינכ ינפל רפסמ םימי ראווגנוא תא

 .(םימלוע ןורכז ,ןרטש :ןלהל) ןיקסיד םימותי תיב סופד ,ז״שת םילשורי
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 עטקהו .א״ע-יע ימעב ןרטש לצא תימשגהו תינחורה י״א לע עטקה המגודל ׳ר
 .170 ימע ,רמייהנפוא־ץש לצא קטניזילמ רלמילא 'ר לש

 ?. 5ס1ו1ח(3101י, ח©8סרמ30 3 01־ 118 331(110 1.0 8 (101*8 & !18 881^ 1מו (31גת1מק: (42
 (;1* 8010081181 1ת £1ג1*כק0 (1939־1945) & 0סמנ?6 1311רמ 1ג61א8©ח 811011
 מ03קסמ86 & 86 16010(3 0סחס6ס18 1מ 88831(310 111 ר11ק1ו13, 11ח1ע6ת3111/
 א10ניס1,11זז13, !"110)ו1{?8מ , 081. 80. ?2־2614, ק• 29 3 ׳

 .ןמדלפ .מ תודע ,םיתעבג ,םשו די (43

 ראתמ ךכ "תוילשא יאלמו תויזטנפ יפודר ,תואיצמה תשוחת ירסח ,םישידא" (44
 .542 ימע ׳ר הירגנוהמ שוריגל םידמעומה ,םידוהיה ינומה תא גרבליה

 ,210 ימע ,1975 ,א״ת ,וגב םירבד :ךותב ,הלבקב הלואגה ןויער ,םולש .ג ׳ר (45
 ,יראה תלבקב הפילקהו ערה תרות ,יבשת .י (ו״שת ם״י :הנושאר הספדה) 214

 .ב״שת ,םילשורי

 .23 ימע ,ןמדלפ לדנמ תודע 3349 ׳םמ ,םשו די (46

 .23 ימע םש (47

 .פ״עב דועיתל רודמה ,.ה.מ לש הרוגס תודע (48

 .ןירפלה ייר 'בגה לש בתכב תודע ,וננמז תודהיל ןוכמה (49

 .743 'םמ טרס ,גרבניו ןלה יבג ,פ"עב דועיתל רודמה ,וננמז תודהיל ןוכמה (50

 .א לשו .ק.ם לש הרוגס תודע (51

 .(תירגנוה) 19 ימע 1319 'םמ הדועת ,06 הכשל ,יצראה הטמה ,לארשי תרטשמ (52
 .(.06 הכשל - ןלהל)

 ."ספתנ וללה םיצרה דחא״ש ךמסמב רומאל רבעמ םיטרפ ונל ןיא ,"ןטקה יקא" (53
 .ויבוש י״ע תוומ דע הכוה ויבאש רפסמ ןבה .ב״הראב ונבמ לבקתנש בתכמב

 ׳םמ טרס .דקש .ח תודע ,פ״עב דועיתל רודמה (54

 יסמ הדועת 81.8 (55

 .הינאביגאנב ריעה שאר ימושיר ,1 ימע 1318 'םמ הדועת ,06 הכשל (56

 19 ימע ,1319,06 הכשל (57

 הניא קר איה "תוסח תודועת" הלא ויהש חילשה יפמ ןוחטבכ תנעוט דקש .ח (58
 י״ע וקלוח ולא ,תינומה הרוצב .תוידבש וא תוירציווש הלא ויה םא תרכוז
 םינושאר תונויסנ ושענ םאה .ילוי שדוח זאמ קר תויצולחה תועונתה ישנא

 את ,םייחה ןעמל ונקבאנ ,םולש-ןב יפר ׳ר ? ינוי תליחת ,יאמ שדוחב רבכ
 .ךליאו 96 ימע 1977

 .ארפא תודע ,167-165 ימע םש ׳ר ,ר״קפב תואטיגב םיצולחה ירוקיב לע (59
 .הטישה תיבמ ןרוא םחנמ לש ובתכמב - דלפניש לע .ןומגא-ןמכייט

 ינפל חרב ,1941-ב קאדיוזיוא יחצורמ ,תירגנוהה הירמרדניזב ןרםן״1. 2:01(31 (60
 םינמרגה תסינכ םע .ם.ם שיאכ רזח .הינמרגל ,1943-ב ןידל ותדמעה

 .הירגנוהל

 .דקש .ח תודע ,פ״עב דועיתל רודמה (61

 .1319 הדועת ,06 הכשל (62

 .םש ,םש (63

 תודע 'רו ;יכאלמ ןויצ־ןב ירד תודע -1/1670/1553 םילשורי ,םשו די (64
 .0-15/839 ׳םמ תיתצובק
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 0011101*1, ג״6מ0 ?0זז18 8, 3201ית71ג 5וז, 31ני810מ1118 *11811. (65
.1946 31 806^80 ,(1944-861 361*¥61 0111?! 38 (881) 

 :ולהל) (1944 תנשמ יבש יריש) .םילבאת תיבב ,תמויאת הנשה ,ירומיג .ט.י)
 .(המויאה הנשה ,ירומיג

 .פ״עב דועיתל רודמה ,קמארש ירד תודע (66

 .ותייער תודע ,015-839 םילשורי ,םשו-די (67

 ׳םמ חפסנ ,ותאווצ ׳ר (68

 ,םהיתומשב ןלהל םירכזומה םידעה לכ .24 ימע ,םונהיגל עסמ ,סייוו הקשר (69
 רמאנ ןכ םא אלא ,פ״עב דועיתל רודמה ,וננמז תודהיל ןוכמה תרגסמב וטלקוה

 .תרחא

 ןוכמה לש פ״עב דועיתל רודמה םעטמ םלוכ וטלקוה ,ןלהל םירכזומה םידעה לכ (70
 .תרחא ןי י וצ ןכ םא אלא ,וננמז תודהיל

 .1599 ,1596 -ת ,06 - הכשל (71

 ןוכמהו ,םשו די ,תשרומ ,תוצעומה תירבב הדובווס אבצב םידוהיה ,הקלוק .א (72
 .(הדובווס אבצב םידוהיה ,הקלוק :ןלהל) 111 ימע ,ז״לשת ,וננמז תודהיל

 ירגוב ןיב םג ןכו 50% וויה םידוהיה ,הדגירבה לש םינחתותה תדייויב
 ,יקבולסוכיצה המחלמה בלצ ילבקמ ןיבמ 80% .179 ימע ,םש ,םיקשמל ס״היב

 .193 ימע ,םש ׳ר .םיידוהי םילייח ויה

 .235/6 ,226 ,208 ,204 ימע ,םש ,םש (73

 םאצומ םוקמ םשרנ םיטעמ לצא קר .194-6 ,188-9 ,185 ,156 ימע ,םש ,םש (74
 תצובק ןמיאש ,דורוהיזואמ גרבנייטש לע םיעמוש וננה ךכ .םילייחה לש

 ר״ד לע ;180 ימע םש ,קסרפוחובונב תיזחל האיציה תארקל םיידוהי םילייח
 הנחמב תיאופר הקלחמ םיקהש ,ינורבול״-הקלוו דילי ,איבל (ץיבוביל) לאכימ
 ,ר״סיצ לש םינחנצה תדגירבל כ״חא ףרטצהו (162 ימע) הקבודיודב םייובשה
 תוברקב ףתתשהו קסרפוחובונב הדגירבל חלשנש ,ג\ןק ןתנ לע ;204 *טע ,םש

 ,קייודמה םרפסמ היה המ םיעדוי ונניא .192 ,161 ימע ,םש ׳ר ,בייק לע
 דיב קשנ םע םחליהל וכזש תיטאפראקה היסור ישנא תואמב תוחפל רבודמה לבא

 .יקבולסוכיצה אבצה תודיחי תרגסמב

(75 

(76 

 -לתו םילשורי ,חוכהו תוילידיאה רפס ,רהנה תובוחר ,גרבנירג יבצ ירוא
 .11 ט ובע .ה״ס-ג״ס ימע ,א״ישת ,ביבא

 <{111 ^ £׳־- 7:*^ ,4.3.1975 יר

 ׳" #4 /4 *4. י ׳ \

 /4*־ ; / (11** _ __

 3 / 10(.^ $ ׳

 ^ /1^ ־ד 14^ >״^64 04 ^ י1^4^11.
 •נ ■44^7׳ /^ס 7 *4*4$ ב 4**^ 1*44%^ כ ׳

10^x44^, ^ 11^X4 ^ 
 '^1׳ , ס■ *4 ■ס■ ^7׳**' <׳/. 0/1* ***׳

 .**<< 11^ £* "י#־ ^

 90-89 ימע ,1970 ,(2 הרודהמ) היבחרמ ,תובהאה לכמ ,רנבוק אבא (77
 .166-7 ,163-4 ,155 ימע :םג ירו
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 "יעדי אל וא ועדי"

 .510 ימע הדמשה ,גרבליה .1

 ."םניצאנה דגנ םושיא בתכ" :ונית אלמת םשת .44 ימע ,(1960) , ״םושיא בתכ״ .2

 .42 ימע ,םש .3

 .87 ימע ,״הירגנות ידוהי לרוג" ,יאוויל .4

 .83־82 ימע ,םש .5

 ,"הירגנותב תידוהיה הצעומה" האלימש דיקפתה תכרעהל םיווק ,םהרב .ל.ר .6
 ,םהרב-ולהל) 57 ימע ,ה״לשת ,םילשורי ,'י ,םשו-די ירקחמ ץבוק :ךותב

 .("תידוהיה הצעומה"

 .64 ימע ,תידוהיה הצעומה ,םהרב .7

 ,1965 ,9-1 תורבוח ,ד״מ ךרכ ,לארשיב םייזוחמה טפשמה יתב לש ״םיקספ" 'ר .8
 ם״י .פ.ת .דלוונירג םחנמ ןב לאיכלמ דגנ לארשי תלשממל יטפשמה ץעויה

 .1955 ,א״ת ,רנטטק דלוונירג טפשמ ,124 ילילפ קית ,דלפנזור .ש ;124/53
 רוערע .1958 ,3 קלח ,ב״י ךרכ ,לארשיב ןוילעה טפשמה תיב לש ןיד יקספ 'רו

 .דלוונירג לאיכלמ :בישמה דגנ הלשממל יטפשמה ץעויה לש

 ןטרגנייו ןהכה לאומש י״ע ךרענו רבוח ,הביבסהו •ילעמ תליהקל ןורכז רפס .9
 .208 ימע ,1976 ,ביבא-לת ,(שילעס :ןלהל)

 .ט״מ-ז״מ ימע ,םילשורי ,ז״שתה תנש ,םימלוע ןורכז רפס ,ןרטש לאפר .10

 1962 םילשורי ,ןורושי ,ןילופב הגירהה איגמ זבלמ יברה תלצה ,ילאקזחי השמ .11
 .75-74 ימע

 ,וננמז תודהיל ןוכמה ,פ״עב דועיתל רודמה ,ןמדלפ .מ תודע ,א״ת ,םשו די .12
 .םמ טרס לטיירט תודע

 .015-1506 .םמ תודע ,םילשורי ,םשו די .13

 .יאקרב יכדרמ תודע .וננמז תודהיל ןוכמה ,פ״עב דועיתל רודמה .14

 .םידעה תומש י״פע ל״נה תויודע ,וננמז תודהיל ןוכמה .פ״עב דועיתל רודמה .18-15

 .015-3497 .םמ תודע םילשורי ,םשו די .19

 .10 ימע ,םונהיגל עסמ ,סייוו .ר .20

 ,היינש הרודהמ ,(1943) י״שת טשפדוב ,החמש םינבה םא ,לאהטכייט .ש.י ברה .21
 .ב״יש ימע .ט״כשת קרוי-וינ ,לאהטכייט ןועמש ברה ונב ל״וה

 .103 - ת, מ1/8 .22

 .רדנלסרא ףסוי :וננמז תודהיל ןוכמה ,פ״עב דועיתל רודמה .23

 .(ליסנטס) ןמכייא טפשמ 53 .םמ הבישיב ותודע ,ידלופ .מ .24

 .םש ,םש .25

 .13-12 ימע ,םונהיגל עסמ סייוו .ר .26

 (27-).31-30 ימע ותודעב ,פ"עב דועיתל רודמה .27

 .5 ימע ,1974 'רבפ ,ז״י ,תשרומ טוקלי ,ד״לשת םירופיכה םוי רחאל ,ראואב .י .28
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 ..,יפי ימע ,ב״כשת ,ביבא-לתו םילשורי ,םיצעהו שאה ,ןונגע י״ש .29

 ירדק 'פורפ תודע ,1(125) .םמ סרס ,וננמז תודהיל ןוכמה .פ"עב דועיתל רודמה .30
 .ריעה ידוהיל חבשו ללה יקרפב ולוכ ץבושמ

 .םמ חפסנ (תירגנוה) היולגהו בתכמה ימוליצ 'ר .31

 .0-15/839 ׳םמ ,םילשורי ,םשו די .32

 .םמ חפסנ ,פ״עב דועיתל רודמה .33

 .(לאהשע יבצ לצא יתצובק ןויאר) לטיירט תודע ,פ״עב דועיתל רודמה .34

 .11-10 ימע ,םונהיגל עסמ םייוו .ר .35

 .ינבא הבוהא תודע ,פ״עב דועיתל רודמה .36

 .ןמדירפ יליל תודע ,פ״עב דועיתל רודמה .37

 .(וקרב) ינרק הבוט ,םש .38

 .(החירב - ראואב - ןלהל) ¥. 881*©מ, 80 מ©8011©, 81*1011811, מ.¥. .39
 ם. 115.

 .ינרק הבוט תודע ,פ״עב דועיתל רודמה .40

 ימע ,םונהיגל עסמ .41

 ימע ,םש .42

 ,ז״כשת ,םילשורי ,םשו די ,ןכריקטור .ל ירד תכירעב ,ץק ןיאל הנש ,גרבדנז .מ .43
 .33-35 ימע

 ץבוק :רותב ,הקנווריצב חבטהו הירגנוהל היברסמ םירוסיהה דעצמ ,קע ןתנ .44
 .272-237 ימע ,יב םשו די םירקחמ

 .43 ימע ,1973 ביבא לת ,םילעופ תיירפס ,םימעה לכמ ...,רנרב השמ •רד .45

 .57 ימע ,םש .46

 .66-65 ימע ,םש .47

 8..7. 081*888, 1מ:0סתע61י381;1סמ *ז1£1ב £. 1״1©1801, ¥01*11:, 1966 ן>. 3 • 48

 תועידי" תרודהמ ,"ידע" ,םויה ,החשה ,הלילה (היגולירט) רחש םע ,לזיו רזעילא .49
 .11 ימע ,(הספדה תנש אלל) "תונורחא

 ."תונורחא תועידי" ידהמ "ידע" ,תושמש יתש ןיב ,לזייו .א םג 'רו 12 ימע ,םש .50
 .150 ימעו 50 ימע ,1972

 .27 ימע ,הלילה ,לזיו .51

 .136 ימע ,תושמש יתש ןיב ,ל״נה .52

 .םש ,םש .53

 ,םילשורי ׳ז םירקחמ ץבוק ,םשו די :ךותב ץיוושואו דנלוה ,גנוי הד יאול .54
 .(דנלוה-גנוי הד :ןלהל) 42 ימע 1968

 .45 ימע ,םש .55

 .46 ימע ,םש .56

 .41 ימע ,דנלוה ,גנוי-הד .57

 .233 ימע ,הדובווס אבצב םידוהיה ,הקלוק .58

 .28 ימע ,יג תשרומ טוקלי ,ץיוושואמ תוחירב ,הקלוק .א .59
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 .141־139 ימע ,הירגנוה ידוהי תגהנה :רותב ,תיצולחה תרתחמה ,רפש .י .60

 לצא אבומ ,6.6.44 םוימ קרבמ . -26/1251-ת םילשורי ,ינויצ ןויכרא .61
 ,1945-1943-ב תידוהיה תונכוסה דילש תדחואמה הלצהה דעו :ךרטשנגרומ .א

 .88 ימע ,1971 ינוי ,ג״י ,תשרומ טוקלי

 ימע ,1972 ביבא-לת ,םינוילימ השיש ופסינ תע קתש םלועהו ,םרומ .ד רותרא .62
180. 

 063X081107611810־ 21007510 מ6?8686*1140א1 ^01״11׳1,6׳1י, £ט1,£׳1'1א .63
 06מ76א 1944 . ^

 ,םשו די תועידי :רותב ,תירסומ הרבח תמועל תעשופ הנידמ ,יבובוק .ל הירא .64
 .4 ימע ,1963 רבמצד ,םילשורי ,31 .םמ

 ויתולועפו ותמקה "טארנדויה"

 .408-407 ימע ,ידוהי לרוג ,יאוויל .65

 לא אב .0.0 ןיצק יכ רפסמ קדורש ר״ד .רדנלסוא תודע ,פ"עב דועיתל רודמה .66
 קובקב ומע איבה ,ר״קפ לש תיסקודותרואה הכשלה שאר היהש ,רגרבנייש ,ויבא

 ויבא וא .טארנדויה שארב דומעל בר סומינב גרבניישל עיצהו ,הנתמכ הקשמ
 .9(125) (טור) קדורש הנליאו לימא תודע ,םש .בריס

 ,תיצאנה הפוקתב תוליהקה ידעווב תופיצר וא קותינ ,ןוסניבר בקעי ר״ד ׳ר .67
 יגיהנמ לש םתדימע ןיב רשקה לע ׳רו ,1966 םילשורי ,וננמז תודהיל ןוכמה

 "םיטרנדוי״ה לש םכרדל ,סייו .א לצא ירובצה םרבע ןיבל תידוהיה הליהקה
 .102-93 ימע ,1972 ׳בונ ,ו״ט ״תשרומ״ :ךותב ,וילופ חרזמ םורדב

 ימע ,עוךרכ .תמודא הרדסב ,ילגנא םוגרתב^-3353 .םמ ;גרבנרינ ךמסימ .68
 ימחול תיב ,תודועת ,"יפוסה ןורתפה" ךותב תירבעב טסכטה •רו .101-97

 .14-10 ימע ,1960 תואטיגה

 .תידוהיה הבוגתה לע קרפל 4-1 .םמ תורעה ליעל ׳ר .69

 ,ל״נה ;108-89 ימע ,1975 רבמצד 'כ ,תשרומ ,לשממ תרוצכ וטיגה ,גרבליה .ר .70
 ,תידוהיה הגהנהה תומד :ךותב ,ןיעדוי-אלב וא ןיעדויב תרש-ילככ טארנדויה

 .36־23 ימע

 מ8תח01ב 4מ0מ<3£, 61ס1בת10מת 1ת י76נ?ט38 16מ1, .. א8ן.ז 701^, 1963. .71

 .(125) .םמ תודע ,דקש .ח פ"עב דועיתל רודמה .72

 .795 ימע 'ב תויודע .73

 .(תירגנוה) ןורמוש הנלה תודע ,פ״עב דועיתל רודמה .74

 ,םיצאנה דגנ ןייוזמה ירמה תויעבל םסחיו םיטארנדויה ;קנורט היעשי 'ר .75
 ,םילשורי ,(ןכריקטור .ל ,ןמטוג .י :םיכרוע) .הפוריא ידוהי תאוש :ךותב

 .333-309 ימע ,ג״לשת

 .(שידיא) ףרודלפא .א תודע ,פ״עב דועיתל רודמה .וננמז תודהיל ןוכמה .76

 .םמ הדועת ^1 טפשמ) רקיזציו טפשמב ;ב״נר-ט״כר ימע ,לדנמסיו לש ורפסב .77
2061-.0• )1 

 םע הינמרג תודהי יגיהנממ ,קב ואיל ברה לש והרקמ תרכזה ןאכ תשקבתמ .78
 תמועל ,השעמה שיא ,הליהקב ישאר סנרפ,ולסאל ר״ד :םיינשה ןיב םילדבהה לכ
 וטיגב טארנדויב דבלב דובכ-רבח היהש ,לוגדה תועדה הגוה ,קב ברה חורה שיא

 ןאכ םג ילוא םיספות ,ןודנב ומסרפתהש םימיוסמ םירבד תאז לכב .ןיזרט
 עדימ לביק קב ברה .ראווגנואב טארנדויה ירבח תא ויבהל רוזעל םילוכיו
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 י״פע .ןיזרט ירוצעמ תמאה תרתסהב המחלמה רחא םשאנ אוה ,ץיוושואבןוצרה לע
 אוה ,ברה טטוצמ םש (19119, מ©ויז 98ע0ס) \י/@ 3טמו/1וז0<3ורפסב םהוב קירא

 ויה זאגב קנח תומל הייפיצה ךותמ םייח״ש ןוויכ העידיה תא םסרפלמ ענמנ
 (91וז10£ 1ת 9x900181100 190 09 908111 97 "רתוי דוע (תונברקה לע) םישקמ
 088!0£ ^00 1(3 0017 96 1116 ח8מ<361י,ז ...)

 ותערכה״ש :ןודנב בתכ רצינשל .א 'פורפ .669 ימע ,הדמשה ,גרבליה לצא אבומ
 ,טאטשנייזרת יריצע ראשל זאגה יגורה לע העידיה תא ריבעהל אלש קב לש

 רבשיהל יושע םיצאנה ןוטלשש ,ינורקעה ועונכש י״ע ...הארנה יפכ וילע התפכנ
 ידמל המוד ותוגהנתה ...םלוכב עגפי אל תוומהש ,ותרבס ידי לעו ,םוי לכב

 הטלחהה ידיל עיגמ קימעמ תעד לוקיש רחאלו םימיוסמ םירקמבש ,אפור לש וזל
 ג. 903090112©מ, 50 *ר ול תברואה תושפנה תנכס תרמוח לע הלוחה תא דימעהל אלש
 >(81י 98991061* 96ר 980010, 1ת: 01© £0מ 11*0ע6מ8©..!״(000960, 196*;, ק.221

 יבוח ,"דלומ" ךותב ,חותינ ןויסנ - טדנרא הנח" ןומיס .א אביקע ?רו
 לוקיש קמוע היה המ םיעדוי ונניא .256-239 ימע ,ג״כשת לולא-בא ,180-179

 םירבדה םלוא .ישילשו ינש ילכמ תודעב ונילא ועיגה וירבד ,ולסאל ר״ד לש ותעד
 .םהב םג םידהדהמ ליעל םירומאה

 לש ר״וי תיינפ לש ,רחא הרקמ תרכזה תוחפל ,האוושה אל םא ,תשקבתמ בוש .79
 תורבוגה תועומשה ירוחאמ תמאה יהמ ררבל ידכ ופאטסגה ישנא לא טארנדויה

 רבכ עצבימל תונכההש ןמזב תאז .השרו ידוהי לע םייאמה חוליש לע תוברתמו
 בוקאינריצ לע קימעמ רקחמב .ריעב תאצמנ רבכ יוניפה עוציבל הדיחיהו ,ומלשוה
 וסרגש הלאכ ויהו ,תמאה תא רפסל ,קיעזהל ותבוחמ היה יכ ודגנכ ונעטש ,רכזומ

 .הלועפ תודגנתהל אורקל הבוחה וילע הלטוה יכ
 .םייתנשב רחואמה ןמזב רקיעבו ,דואמ םילודג ןבומכ םה םילדבהה

 דחוימבו ,חצרה לע לכה תא ר״קפ ידוהי םיעדוי רבכ 1944 תנשבש םיחינמ ונייה
 ,1938 תנש זאמ םינשה לכ ךשמב ןילופמ םיטילפב לפיטש ,שיא תעדל היה ךירצ

 םיטפשמ יכ המדנ .םויה ונל הארנשמ הברהב בכרומ היה בצמה .רבדה ןכ אלו
 םירחא םיבר ומכ .ולסאל ר״ד יפלכ םג םיספות בוקאינריצ לע ורמאנש םימייוסמ
 .האבו הברקה המויאה הנכסה לע תובשחמה תא ומצעמ תוחדל ולסאל ,הארנכ ,הסינ

 םימיה םתואב םינכומ ויה אל רשא ,רובצה ישנא ןיבמ ידיחיה היה אל אוה
 םיבר .תוממוקתהל אורקלו רובצה יניעל התרמוח לכב הרומחה תמאה תא תולגל
 יכ ןכתייו ,ענמנ יתלבו יללכ ץקב רבודמ יכ םיענכושמ זא םג ויה אל םירחא

 ולש תואר תדוקנמ היה לוכי אלו שחרתמה תועמשמ אולמ תא ומצעב ספת אל
 שיאה - בוקאינריצ םדא ,ןמטוג .י 'רו .תושעל רובצה ךירצ המו דציכ עירכהל

 דחוימבו ,142-122 ימע ,1969 לירפא ,דוי תרבוח תשרומ טוקלי :ךותב ,ןמויהו
 ,דרמ-תרתחמ-וטיג ,1943-1939 ,השראו ידוהי ,ל״נה ׳רו .142-138 ימע

 .222-221 ימע ,1977 ,םילשורי

.80 

.81 

 תאיצי ינפלש םויב הרק חצרה לע תועומשב ןומיא רסוחו הייחד לש ינוציק הרקמ
 -ינוויה ףושיבה ירוגמב תאבחומ התיה) ינלז ילוי .שוריגל ןורחאה חולשמה
 ,םיתמ־ןוראב הרתסוה םדוקש רחא תיסחי חונ םוקמ . (הארנכ הקיוטס) ילותק

 הרתסוה בלאווש הדגמ םג יכ התליגש רחא דחוימב .שופאק בוחרבש תונחב
 םינמיסה לכ יפל יכ הל ריבסה התוא איצוהל אבש התחפשמ ןב .ינחורה ףושיבה י״ע

 תבה בזעיתש םוקמב החפשמל התוא ףרצל ןכל בטומ .הדובעל תמאב אוה שוריגה
 ?8זג1 9. 148£0 0 87, ?!נ© 3*0 0 100• ר(־ 4 •ר הקיוטם רדנסכלא לע .הדבל הריעצה
 $0110081 19001117, 309081*00 1*18 0 908, 18148-1948, ח01יוז8מ<3 סזו1ע.
 91*683, 080191* 1(3£6 ,. ,900(100. 197.8. ס. 327-28.

 ,רתיה ןיב ,םרג הארנכ הז* .תומלש ןניא תומישרה^ ךכב ושיגרה הארנכ םינמרגה
 ,יצנרפ לש ורזוע. ושרוגש םידוהיה רפסמל ץוחנהמ תונורק רתוי ונימזיש ךכל

 ,תורתוימ תובכר 13-מ תוחפ אל לע וטפשמב דיעה ,יאלול םימרדניזה ןרס
 םילשורי ,םשו די ןויכרא ,יאמורק ןמרה טפשמל חפסנב יר ,ר״קפמ םיקיר ורזחוהש

 ז9 -989-4 .םמ

 ךכ לע תוירזכאב הכוה ןמזייר ינאש .ךכל הרשכ םיצאנל התארנ תונמדזה לכ .82
 .השדח הדווזמב םיזורא ויה אל ,איבהש היצובירטנוקה יפסכש

 .ז״טק ימע ,רצימה ןמ ,לדנמסיו .83
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 ט״יק ימע ,םש .84.

 ריכ !48,ז תודועת .85 711

 זיחז1 ח3ז״£, £02£זנ£0מ1 מ80ז!:527££ 4 א&סוז&מ 231זו65£0 .17£86
 א£׳1,מ£0,0201, 1מ 1ז417, !91)8. היבע לע םייניבה ימימ םיטסגר)70

 (הירגנוה תודהי לש

 "לי1ג©7 8נד0 זי6וז181י1<8וכ1ע 1066 1־11(7606, (;11680 1186101*06 <76*3, 1 מ3 6 סמ© .87
 ,x066610(717 61©£006ס? £11601 *610 300^0 006 0017 ח6מ?606, £>116 0
 -ח© *8 3 006 ר(* £6י6 6>036 1*686 חו0ס 1 618 וז0 016£ סס £116 0סס . .<£0£1136
 מ0ת£. מ© 1016* 661*081*(! 3118״'8 0187* 8101ס8£ £>7 61881*6, 1036 016 £18£
 •)״61*6 681^10? 8 6 ירט £ 1^6113. ׳ר1גס606 06וזגמ1£3 ס 6* 61116* £6 £8 8 17*081
 ס1<;סו7ז 8 "06101*1־7 01־0681*6" 8£ 01,7 11001*0 60 0 606 11686, 8ת6 ?10186106 טס0118
 "...סס 66מ "01*1610ןט© ס? ^!־x061*6 618^11181 6100 500 68?7 6ז1 86 11611*
 י £616 גז61*7 !,©א *610 616 - 806 *8 8 86)1© 60 £611 01•) 0 006 3 8* 60
 _ __ ",.,.<ןזג160 8 106 8£>0ט6 611*. 60 78161*83' 06* 0003616116100
 מק866118ס 0סס6מ8363, !?601*10666 ?זיסזמ 6616 11*1861 710168 £>7 "א10116וז0" םב08

 ס. 314־. ״״ ,1938 •7*081*1<£ 6? ,1111(006

 £061*08 3 מ111^1*111361*, ס10 £061031ג0£ 006 683 0011630610 08 6111106 1*111111,
 1מ 7101*6©1;)81ב1*03110?60 ?יטנל 2016<2־0 3011101166, 1972, אס. 2 סס. 133-193.
:€0000166 ,*691101 ¥011116811 

 ££?35,1150 .242־241 מע

 .7017 1980, קס. 139-193.

 "ה'יכשת^,א^יתו ם^ר8י ,0ד^^ו\״?א18?ו?מל^018"
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